
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2014 r. 

 

            1.  podjął uchwałę Nr 171/310/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 171/311/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017.  

            3. wyraził zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

przesyłu paliwa gazowego dla gazociągu projektowanego (zlokalizowanego)na działce 

stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina 

Siedlce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 102. Zarząd zobowiązał 

wnioskodawcę do wykonania operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty                          

za służebność. 

            4. rozpatrując wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Siedlcach, wyraził zgodę na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

            5. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2013. 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza                 

10 lat, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2050W na wysokości działek               

nr 23 i nr 24 obręb Wesółka gm. Zbuczyn – wraz z uprzątnięciem terenu, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3657W                                   

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) przyłącza kablowego NN                 

do zasilania budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew. 197, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W                                     

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

przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce nr ew. 528, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 1697/17) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ew. 191, 

 uzgodnił projekt pn.: „przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia                        

0,4 kV na działkach nr ew.: 24/1, 30/5, 128/1, 177/4, 180/1 w miejscowości 

Jagodne gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3674W (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.104.2013                                      

z dnia 28.10.2013 r.).  

 

            7. nie jest zainteresowany ofertą Regionalnego Towarzystwa Gospodarczego sp. z o.o. 

w Siedlcach zamieszczenia reklamy w wydaniu Regionalnego Albumu Biznesu 2014 r.  

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2014 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 172/312/2014 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                 

w 2014 r.  



            2. przyjął informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz                     

z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2014 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

            3. rozpatrując prośbę Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej                                                        

im. prof. Tadeusz Kłopotowskiego w Siedlcach postanowił o wsparciu organizacji 

uroczystości związanych z obchodami Miesiąca Pamięci Narodowej.  

            4. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom I edycji konkursu 

fotograficznego pt.: „ Walory nadbużańskiej przyrody”.    

            5. postanowił o udzieleniu dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie 

powiatu siedleckiego. Pozwoli to na wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji 

szczegółowej. Skutki finansowe 79 196 zł, w tym: 

 GSW Domanice – 4360 zł, 

 GSW Kotuń – 2818 zł, 

 GSW Mokobody – 4964 zł, 

 GSW Mordy – 13914 zł, 

 GSW Paprotnia – 6297 zł, 

 GSW Przesmyki – 6250 zł, 

 GSW Siedlce – 10369 zł, 

 GSW Skórzec – 3780 zł, 

 GSW Suchożebry – 7319 zł, 

 GSW Wiśniew – 9284 zł, 

 GSW Wodynie – 5584 zł, 

 GSW Zbuczyn – 4257 zł. 

 

6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek 

(działka nr ew. 1341) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego oraz 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 261/1,                         

w terminie od 10.03.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Pustki, 

Grubale (działka nr ew. 504) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej 

w terminie od 4.04.2014 r. do 31.12.2034 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek 

(działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego, przyłącza oraz kanalizacji sanitarnej, stosownie                

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją                                   

nr D.6853.1.103.2013 z dnia 10.10.2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3615W                                    

w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 915) przyłącza gazu ziemnego  

średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 258, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 804) w celu umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego 

NN w terminie od 17.03.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 804) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia                                   

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.122.2013                                 

z dnia 23 grudnia 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

(działki nr ew.: 96/1, 97/1, 98/1, 118/1, 128/1, 72/5, 72/3) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego energetycznego NN w terminie od 12.03.2014 r.                       

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

(działki nr ew.: 96/1, 97/1, 98/1, 118/1, 128/1, 72/5, 72/3) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego energetycznego NN, zgodnie z decyzją                                     

nr D.6853.39.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Strusy 

(działka nr ew. 339) w celu umieszczenia linii kablowej NN z przejściem 

poprzecznym w terminie od 14.03.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                          

w miejscowości Strusy (działka nr ew. 339) w celu umieszczenia kablowej linii 

energetycznej NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.38.2013                                           

z dnia 29 kwietnia 2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W (działka                                 

nr ew. 151) w miejscowości Wola Wodyńska w celu budowy odcinka sieci 

kanalizacji grawitacyjnej od studzienki S153 do studzienki S146, na długości 

ok. 151 mb., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowościach: Mokobody – działki nr ew.: 426/2, 426/3, Osiny Dolne – 

działki nr ew.: 31/2, 319, 96, w celu budowy linii kablowej SN oraz słupa linii 

napowietrznej SN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 

 3635W (działka nr ew. 1380) w miejscowości Domanice, 

 3655W (działka nr ew. 515) w miejscowości Tworki, 

 3655W (działka nr ew. 458) w miejscowości Gostchorz 

                       w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu    

                       „Internet dla Mazowsza”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 

 3652W (działka nr ew. 176) w miejscowości Olszyc Włościański, 

 3648W (działka nr ew. 132) w miejscowości Olszyc Włościański, 

 3653W (działka nr ew. 1) w miejscowości Olszyc Szlachecki, 

 3635W (działka nr ew. 1380) w miejscowości Domanice 

                      w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu  

                      „Internet dla Mazowsza”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W na przejeździe 

kolejowym w km 102 + 880 linii kolejowej nr 2 w celu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami               

lub potrzebami ruchu drogowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W na przejeździe 

kolejowym w km 108 + 528 linii kolejowej nr 2 w celu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami              

lub potrzebami ruchu drogowego, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W na przejeździe 

kolejowym w km 100 + 349 linii kolejowej nr 2 w celu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami                 

lub potrzebami ruchu drogowego, 

 nie wyraził zgody na zmniejszenie z 8 m do 5 m odległości linii zabudowy 

projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego                    

na działce nr 871/2 w miejscowości Wodynie, przy drodze powiatowej                            

nr 3649W. 

na posiedzeniu w dniu 17 marca 2014 r. 

            1. 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 pod obrady Rady. 

             2. 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 pod obrady Rady.   

            3. wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego działki nr 968, położonej                          

w miejscowości Mokobody ul. Młynarska, która częściowo została zajęta pod drogę 

powiatową nr 3611W. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej mającej 

na celu podział powyższej działki, w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę                          

i wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej 

nabycie z mocy prawa przez Powiat Siedlecki własności nieruchomości zajętej                                  

pod drogę powiatową.   

            4. podjął uchwałę Nr 173/314/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom 

wodnym działającym na terenie powiatu siedleckiego.    

            5. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom z terenu powiatu siedleckiego 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której finał okręgowy odbędzie się w dniach   

11 – 12 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.       

            6. postanowił o ufundowaniu nagrody laureatowi XXIV Siedleckiego Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w dniach 8 i 9 maja br. w sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce.   

            7. podjął uchwałę Nr 173/315/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

            8. podjął uchwałę Nr 173/316/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.97.2012 z dnia 9.07.2012 r.                                         

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                       

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 87) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce                           

nr ew. 64/13, 2. zezwolił na kontynuację zajęcia pasa drogowego w celu 

umieszczenia istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 64/13, 3. ustalił opłatę na rzecz 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8,  



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Ziomaki 

(działka nr ew. 191) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

napowietrznego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 499                           

w terminie od 19.03.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 992 zgodnie z decyzją                      

nr D.6853.1.114.2013 z dnia 12.11.2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego NN w terminie od 18.03.2014 r. do 31.12.2044 r.                  

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy  

(działka nr ew. 1586/1)  w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

napowietrznego NN w terminie od 19.03.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr ew. 385) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego NN w terminie od 27.03.2014 r. do 31.12.2044 r.                    

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 177) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

oraz wymianę przyłączy napowietrznych NN w terminie od 20.03.2014 r.                    

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej          

nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:  53, 54                                   

w miejscowości Purzec, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3656W                                 

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 132) przyłącza kablowego NN                   

do zasilenia budynku na działce nr ew. 730, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W                            

w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 385) w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 61/7, zgodnie 

z decyzją nr D.6853.1.83.2013 z dnia 16 września 2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Koszewnica (działka nr ew. 814) w celu przebudowy linii NN (wymiana 

przewodów gołych na izolowane), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W (działka                           

nr ew. 1229) w celu budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 66.  

 

              10.przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach              

w 2013 r., 

 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim 

w 2013 r., 

 informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2013 r. 



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

merytorycznych Komisji. 

 

            11.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach 

o zwołanie w dniu 28 marca br. o godz. 9
00 

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem 

obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

 

na posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 174/317/2014 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                 

w 2014 r.  

            2. postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 300 zł zakup nagród laureatom                    

IV Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, który odbędzie się                   

2 kwietnia br. w Mokobodach. 

            3. podjął uchwałę Nr 174/318/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 po przenalizowaniu mapy geodezyjnej uznał że: 1. drzewo lipy rosnące przy 

drodze powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki na wysokości działki             

nr ew. 260/2 należy do właściciela tej działki, 2. drzewo brzozy rosnące przy 

drodze powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki na wysokości działki                

nr ew. 260/2 jest własnością Powiatu Siedleckiego, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3614W                                 

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) w celu budowy linii kablowej 

SN oraz demontażu linii napowietrznej SN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W                            

(działka nr ew. 80) w miejscowości Krześlinek w celu wymiany słupa linii 

napowietrznej NN, 

 uzgodnił projekt decyzji o zmianie w części decyzji o warunkach zabudowy                 

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, do realizacji                  

na działce nr ew. 611 w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt pn. „budowa energetycznej linii kablowej NN w miejscowości 

Grubale (działka nr ew. 504) gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji inwestycji               

w pasie drogi powiatowej nr 3666W (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.7.2014                      

z dnia 3 lutego 2014 r.), 

 uzgodnił projekt pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Trzciniec gm. Skórzec”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3653W (zgodnie z decyzją nr D.6853.15.2014 z dnia         

17.02.2014 r.), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka nr ew. 96) w celu budowy przyłącza wodociągowego                       

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 378, 



 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.14.2014 z dnia 20.01.2014 r.                           

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                             

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

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 2. zezwolił Związkowi 

Komunalnemu „Paprotnia” w Paprotni, na kontynuację zajęcia pasa drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla ul. Siedlecka i ul Strażacka                 

w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 3. ustalił opłatę 

na rzecz Związku Komunalnego „Paprotnia” w Paprotni                                                 

w wysokości 23 955 zł, 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.13.2014 z dnia 20.01.2014 r.                       

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                  

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podlaskich w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 2. zezwolił Związkowi 

Komunalnemu „Paprotnia” w Paprotni , na kontynuację zajęcia pasa drogi 

powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podlaskich w celu 

umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 3. ustalił opłatę                    

na rzecz Związku Komunalnego „Paprotnia” w Paprotni                                             

w wysokości 10 630 zł, 

 uzgodnił projekt pn. „przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Rakowiec na działkę nr ew. 230/4”. 

 

             5. przyjął: 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                        

w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                               

w Stoku Lackim w 2013 r., 

 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach w 2013 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

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

merytorycznych Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 175/319/2014 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok”. Sprawozdanie                                

w brzmieniu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały Zarząd postanowił przedstawić: 

       -   Radzie Powiatu w Siedlcach, 

       -   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

           2. podjął uchwałę Nr 175/320/2014 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie 

mienia Powiatu Siedleckiego za 2013 rok”. 

Informację w brzmieniu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 



            3. podjął uchwałę Nr 175/321/2014 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania                                 

z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.  

Sprawozdanie w brzmieniu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

            4. przyjął „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2013 – 2016 za okres styczeń – grudzień 2013 roku.   

Informację Zarząd postanowił przekazać:  

      -   Radzie Powiatu w Siedlcach, 

      -   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

            5. postanowił: 

                   -   zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie: 

w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach – 593 zł, 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy – 6 447 zł, 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie – 6 447 zł, 

                   -    zwiększyć plan dotacji dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa                                     

                        w Mokobodach o kwotę 7 800 zł w miesiącu wrześniu po dokonanym naborze   

                        uczniów do klasy I, 

                  -    zwiększyć plan dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                                  

                        w Gostchorzy o kwotę 90 048 zł, 

                  -    zwiększyć plan dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                          

                        w Wojnowie o kwotę 3 094 560 zł, 

                  -     wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie  

                        subwencji oświatowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                           

                        w Wojnowie w związku ze wzrostem liczby o 30 wychowanków  

                        korzystających z zakwaterowania w placówce. 

 

            6. przyjął informację dotyczącą rozliczenia wydatków w dziale 801 – oświata                        

i wychowanie i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, finansowanych ze środków 

subwencji oświatowej w 2014 r. Zarząd postanowił, aby wydatki sfinansować ze środków 

własnych Powiatu i ponownie wystąpić o środki z rezerwy celowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej na finansowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie.    

            7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników biegu podczas 

Festynu Majowego w Seroczynie, organizowanego dla uczczenia Konstytucji 3 Maja.   

             8. z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Powiatu, postanowił                                      

nie dofinansowywać zakupu nagród dla zwycięzców konkursów odbywających się w ramach 

uroczystości z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uroczystości 

odbędą się w dniu 7 maja br. w Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach.  

 

             9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3610W                               

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 342/2, 307/23, 669, 307/22, 307/3, 308/1) 

urządzenia infrastruktury technicznej linii energetycznej kablowej, 

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

Drażniew (działka nr ew. 234) przyłącza kablowego NN w celu zasilenia budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 584/2, 



 zmienił w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.2.8.2013 z dnia                    

22 kwietnia 2013 r., zmieniając zapis: z „zezwolił wnioskodawcy na lokalizację                             

i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W Gostchorz – Zabłocie – 

Zbuczyn do projektowanego budynku nastawni lokalnej, znajdującej się na 

nieruchomości kolejowej stanowiącej działkę nr ew. 391 w miejscowości Januszówka 

gm. Zbuczyn”, na: „zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3635W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn (działka            

nr ew. 385) do projektowanego budynku nastawni lokalnej, znajdującej się                             

na nieruchomości kolejowej stanowiącej działkę nr ew. 391 w miejscowości 

Januszówka gm. Zbuczyn”, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                         

nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 667/2                       

w miejscowości Radzików Wielki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew 

(działka nr ew. 96) w celu budowy przyłącza kablowego NN do budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 476, zgodnie z decyzją nr d.6853.1.113.2013 z dnia 12.11.2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew 

(działka nr ew. 96) w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 476 w terminie od 1.04.2014 r. do 31.12.2045 r.                

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne 

(działka nr ew. 319) w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej wraz                    

z przyłączami w terminie od 10.04.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne 

(działka nr ew. 319) w celu prowadzenia prac polegających na budowie linii 

napowietrznej NN oraz przyłączy napowietrznych, stosownie do zezwolenia                               

na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzja nr D.6853.111.2012 z dnia                           

27 sierpnia 2012 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości Kaliski (działka 

nr ew. 94/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza napowietrznego NN                     

w terminie 8.04.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Kaliski (działka 

nr ew. 94/1) w celu prowadzenia prac polegających na budowie linii napowietrznej 

NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją              

nr D.6853.1.45.2013 z dnia 27 maja 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Nasiłów w celu 

budowy zjazdu na działki nr ew.: 10, 11, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego                             

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 524/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego                   

do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 870, 871/2, 

 uznał, że prawo do własności złamanego przez wiatr drzewa (olcha) rosnącego w 

pasie drogi powiatowej nr 3637W , obręb Zbuczyn, na wysokości działki nr ew. 1657/3 

przysługuje właścicielowi tej działki.     

 

10.zapoznał się z informacją Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu 28 marca br.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała:   



      -    projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy   

            Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017, 

       -    projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej    

            na 2014 r. Powiatu Siedleckiego. 

 

            11.podjął uchwałę Nr 175/322/2014 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej                        

i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu 

Wnioskodawcy. 

na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2014 r. 

 

            1. 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. 

 

            2. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił   

o zakupie medali dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2014”.   

            3. wyłonił laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego za 2013 r.: 

 w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej  - 

, 

 w dziedzinie działalności gospodarczej – .  

 

4. postanowił o dofinansowaniu do kosztów przejazdu drużyny piłki ręcznej chłopców  

na finał XVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w okresie maja                    

lub czerwca br. w Radomiu. Jednocześnie Zarząd postanowił o przekazaniu dla zawodników, 

w ramach promocji 15 szt. koszulek z logo Powiatu Siedleckiego.  

 

            5. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej                                        

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w zawodzie: technik turystyki wiejskiej                                

na I semestr roku szkolnego 2013/2014.  

            6. podjął uchwałę Nr 176/323/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pana Michała Oknińskiego - radnego Powiatu aby środki 

finansowe zarezerwowane na zadanie pn. „wykonanie nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki 

– Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska) ul. Kameckiego  w Skórcu               

dł. ok. 1 000 mb”,  a nie wykorzystane w całości przeznaczyć                             

na remont drogi powiatowej nr 3605W pomiędzy miejscowościami Gołąbek                    

i Skórzec (na odcinku 300 mb potrzebna jest nowa wylewka) oraz na budowę 

chodnika przy ul. Wesołej w Skórcu.  Aktualnie Zarząd nie widzi możliwości 

przeznaczenia zaoszczędzonych w przetargu środków finansowych na 

dodatkowe inwestycje, z uwagi na planowany deficyt budżetu w 2014 r. 

finansowany kredytem bankowym. Analiza wyniku budżetu zostanie dokonana 

po przeprowadzeniu wszystkich przetargów na zadania inwestycyjne                           

i wówczas zostanie podjęta stosowna decyzja dotycząca źródeł finansowania 

zadań Powiatu, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu umieszczenia urządzeń związanych                    

z przebudową napowietrznej linii energetycznej i przyłączy napowietrznych 

oraz przyłączy kablowych NN w terminie od 14.04.2014 r. do 31.12.2045 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowościach: 

Kotuń, Oleksin (działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu prowadzenia prac 

polegających na przebudowie linii napowietrznej NN oraz przyłączy 

napowietrznych, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

udzielonego decyzją nr D.6853.1.58.2013 z dnia 2 lipca 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 376) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej                   

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 483/3 w terminie od 9.04.2014 r. 

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 367) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia, udzielonego decyzją nr D.6853.1.37.2013 z dnia                                          

8 kwietnia 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 699) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

napowietrznego NN do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 894, 895 

w terminie od 7.04.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3625W                                

w miejscowości Tarków (działka nr ew. 152/4) przyłącza kablowego NN                 

w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ew. 247, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za wycięcie 

drzewa – wiązu rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3612W (działka                   

nr ew. 96) o obwodzie pnia 158 cm mierzonym na wysokości 130 cm (pierwsze 

od miejscowości Osiny Dolne), na wysokości działki nr ew. 131 obręb Osiny 

Dolne. Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do posadzenia 1 szt. 

drzewa w ciągu powyższej drogi w terminie do dnia 30.04.2015 r.                          

i powiadomienia o tym Starostwo, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Domu Pracy Twórczej               

„Reymontówka” w Chlewiskach drewna, które zostanie pozyskane z wycinki 

124 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2044W, od drogi                       

nr 698 Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew, na odcinku Dąbrowa – 

granica Powiatu. Usunięcie drzew zgodnie z decyzją Wójta Gminy Przesmyki 

znak: GKIGk.6131.66.2013 z dnia 22.11.2013 r.  

 

            8. zaakceptował projekt pisma do Wójta Gminy Siedlce, o rozważenie możliwości 

przeniesienia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy, z zadania budowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3686W (granica m. Siedlce –                                          

droga krajowa nr 2) na zadanie budowy chodnika w miejscowości Nowe Opole                            

oraz dodatkowe wsparcie kwotą 20 000 zł tego zadania.  

 

 

 



na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                  

pod obrady Rady. 

            2. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu dla Domu na Zielonym Wzgórzu                               

w Kisielanach na 2014 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia                           

i pochodnych, w związku z zatrudnieniem na 0,5 etatu pedagoga.  

            3. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu dla Domu na Zielonym Wzgórzu                              

w Kisielanach na 2014 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji części 

pomieszczeń budynku /w tym adaptacja pomieszczeń na część administracyjną/.                            

            4. postanowił o  nieodpłatnym przekazaniu teleskopowej drabiny strażackiej 

„Rosenbauer Telestair”, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.     

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3628W                                 

w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) przyłącza napowietrznego NN      

w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ew. 263/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy przyłącza wodociągowego                      

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 203/3, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3607W                                       

w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) przyłącza napowietrznego 

NN w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ew. 502/5, 

 uzgodnił projekt pn.: „budowa linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji 

transformatorowej oraz przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 

NN 0,4 kV w miejscowości Klimonty gm. Mordy”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3633W (zgodnie z decyzją                              

nr D.6853.1.12.2014 z dnia 17.02.2014 r.), 

 uzgodnił projekt pn.: „przebudowa i budowa sieci energetycznej –                           

linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii NN 0,4 kV                            

w miejscowościach: Ługi Rętki, Chromna gm. Zbuczyn”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3633W (zgodnie z decyzją                    

nr D.6853.1.63.2013 z dnia 22.07.2013 r.), 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr 3645W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 76/3 w miejscowości Czerniejew, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

pomiędzy działkami nr: 29, 30.    

 

            6. zaakceptował wysokość Nagrody Starosty Siedleckiego za 2013 r. 

 

            7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom VII Regionalnego 

Przeglądu Piosenki Europejskiej,  który odbędzie się 21 maja br. w siedzibie Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.    

            8. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla rolników promujących produkty                   

i gospodarstwa ekologiczne na wystawie, która zorganizowana zostanie w dniu                                          



26 kwietnia br. przy ul. Kazimierzowskiej 21 w Siedlcach w ramach VIII Wiosny na Polu                       

i w Ogrodzie.  

 

            9. po zapoznaniu z opiniami komisji Rady,  skierował do Przewodniczącego Rady 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie:           

 dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na 2014 r. Powiatu Siedleckiego, 

skierował również: 

 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                         

w 2013 r., 

 informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji                               

i Modernizacji Rolnictwa w 2013 r.,  

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                           

w 2013 r., 

 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                    

w 2013 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                 

w Stoku Lackim w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                               

w Stoku Lackim w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2013 r., 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach                             

w 2013 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Wydziale 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w dniu 21 lutego 2014 r. przez Zespół 

Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. 

 

            1. postanowił o dofinansowaniu do kosztów wyżywienia prelegentów na konferencji 

naukowej „Nie tylko Blizna i Sarnaki. Zabytki militarne z II wojny światowej na terenie 

Polski”, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach w dniach 9 – 10 maja br.  

            2. rozpatrując prośbę prezesa klubu piłki nożnej Ruch Chodów                         

postanowił  dofinansować zakup piłek do treningów piłkarskich dla chłopców                                         

z rocznika 2003 – 2004. 

            3. postanowił o wsparciu finansowym uroczystości posadzenia Dębu Pamięci                       

w ramach programu „KATYŃ … ocalić od zapomnienia”, dla uhonorowania ofiary Zbrodni 

Katyńskiej asp.p.p. Władysława Wysokińskiego oraz upamiętnienia patrona szkoły                                           

Jana Czesława Tajcherta. Uroczystość odbędzie się w dniu 15. 05.2014 r.                               

o godz. 11
00 

przy Szkole Podstawowej w Czuryłach.    

            4. postanowił o wsparciu finansowym organizacji Koncertu – Misterium pt.: „Santo 

Subito – Litanie do Polskich Świętych” z okazji Kanonizacji Jana Pawła II. Koncert odbędzie 

się w Sanktuarium p.w. Świętego Józefa w Siedlcach w dniu 1 maja 2014 r., po Mszy św. 

około godz. 12
30

. 
 
  



             5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 729, 730, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu umieszczenia urządzeń związanych                  

z budową przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 258, 

w terminie od 23.04.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia prac polegających na 

budowie przyłącza gazowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.23.2014 z dnia 10 marca 2014 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działki nr ew.: 361, 350/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 174/3, 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa linii kablowej SN – 15 kV w miejscowościach: 

Osiny Dolne, Mokobody”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3612W (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.49.2014 z dnia 

10.03.2014 r.).   

 

            6. postanowił: 

 przekazać nieodpłatnie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego          

w Stoku Lackim pojazd marki VOLKSWAGEN 2EKZ CRAFTER o numerze 

rejestracyjnym LU322AE i numerze nadwozia WV1ZZZ2EZE6029375, 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, 

  zdjąć z ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Siedlcach,                 

na podstawie dokumentu PT oraz protokołu przekazania – przejęcia pojazdu 

marki VOLKSWAGEN 2EKZ CRAFTER o numerze rejestracyjnym LU322AE            

i numerze nadwozia WV1ZZZ2EZE6029375. 

 

              7. Starosta Siedlecki poinformował Zarząd o piśmie Pani Hanny Prużanin – 

dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach z dnia 16 kwietnia br. zawierającym 

prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31.05.2014 r. Zarząd 

Powiatu  wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.05.2014 r.   

 

na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

 

            1. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na nawiezienie żwiru w ilości trzech wywrotek na odcinek drogi 

powiatowej nr 3647W o długości ok. 1 000 m, pomiędzy miejscowością 

Kamienic a miejscowością Osińskie oraz wyrównanie powyższego odcinka 

drogi. Skutki finansowe ok. 2 000 zł, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości                  

Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu prowadzenia prac polegających 

na budowie energetycznego przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia               

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.110.2013                                

z dnia 12 listopada 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości                    

Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu umieszczenia urządzeń 



związanych z budową kablowego przyłącza energetycznego w terminie                    

od 30.04.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 132) w celu przebudowy sieci wodociągowej 

polegającej na wykonaniu hydrantu zewnętrznego DN 80                                          

wraz z króćcem DN 80, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej    

nr 3671W (działka nr ew. 715) do nieruchomości stanowiącej działkę                                

nr ew. 462 w miejscowości Wielgorz, 

 uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka na działkę nr ew. 98”, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej        

nr 3612W (działka nr ew. 361) do nieruchomości stanowiącej działkę                         

nr ew. 174/3 w miejscowości Podnieśno, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości 

Wielgorz (działka nr ew. 951/3) w celu budowy przyłącza wodociągowego                  

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 464, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Łozy 

(działka nr ew. 187) w celu umieszczenia urządzeń związanych z przebudową 

napowietrznej linii energetycznej i przyłączy napowietrznych oraz wymianę 

stanowiska słupowego, w terminie od 8.05.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Łozy 

(działka nr ew. 187) w celu wymiany napowietrznych przyłączy 

energetycznych, zgodnie z decyzją D.6853.1.35.2013 z dnia                                      

8 kwietnia 2013 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości 

Paprotnia, ul. Północna (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o powierzchni 420 m
2 

pobocza                       

i 84 m
2 

jezdni.        

 

            2. przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki                            

oraz pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i skierował                                       

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 180/324/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 180/325/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

            3. rozpatrzył wniosek kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Starostwa dotyczący zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 71095 o kwotę 

140 000 zł w roku 2014, w związku z niewykorzystaniem w całości planu wydatków w roku 

2013. Zarząd postanowił nie zwiększać planu dochodów z uwagi na brak podstaw formalno – 



prawnych oraz nie zwiększać planu wydatków  w rozdziale 71095 w 2014 r. o wnioskowaną 

kwotę, gdyż wypracowana nadwyżka operacyjna w 2013 r. zmniejszyła planowany deficyt                      

w 2013 r. i nie występują wolne środki na zwiększenie planu wydatków w 2014 r.  

 

            4. rozpatrzył prośbę prezesa Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach o wsparcie 

finansowe organizacji Rajdu Rowerowego Przedsiębiorców, organizowanego w dniach 13 – 

14 czerwca br. Zarząd postanowił nie wspierać finansowo organizacji rajdu, z uwagi na brak 

środków w budżecie powiatu na ten cel.  

            5. rozpatrując prośbę Stowarzyszeniu „Prometeusz” Siedlce – zapalmy promyk 

nadziei, Klub sportowy „Prometeusz”, Zarząd Powiatu postanowił  dofinansować,         

przejazd dzieci niepełnosprawnych intelektualnie /mieszkańców powiatu siedleckiego/                      

na zawody do Warszawy, które odbędą się w ramach Mityngu Pływackich Olimpiad 

Specjalnych w dniu 16 maja br.    

            6. zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2014/2015. 

            7. postanowił  o dofinansowaniu organizację Międzygminnych Zawodów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się w dniu 14 maja br. o godz. 10
00                      

 

w Szkole Podstawowej w Dziewulach. 

 

            8. postanowił o dofinansowaniu wyżywienie zawodników klubu „Kolektyw Oleśnica” 

podczas wyjazdu na mecz, który odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w Mordach. Drużyna 

występuje w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej na szczeblu B-klasy siedleckiej.   

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Rogóziec 

(działka nr ew. 129) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 

przyłącza napowietrznego energetycznego w terminie od 6.05.2014 r.                                

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków 

(działka nr ew. 1395/1) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 

przyłącza napowietrznego energetycznego w terminie od 7.05.2014 r.                        

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia prac polegających                                 

na budowie przyłącza gazowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.23.2014 z dnia 10 marca 2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości 

Paprotnia ul. Północna (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w terminie od 16.05.2014 r. do 31.12.2039 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości                

Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia prac polegających                  

na budowie linii napowietrznej NN oraz przyłączy napowietrznych, stosownie 

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją 

D.6853.111.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3632W, 3631W                                     

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 137/4, 165/1, 124) w celu 

prowadzenia prac polegających na przebudowie przyłączy napowietrznych NN 



oraz budowie przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.50.2013 z dnia                                         

14 czerwca 2013 r.,   

  zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3632W, 3631W                                    

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 137/4, 165/1, 124) w celu 

umieszczenia urządzeń związanych z budową linii i przyłączy energetycznych 

napowietrznych i przyłącza kablowego NN w terminie od 7.05.2014 r.                      

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W                               

w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2708) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1486, 

 uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV „Żeliszew” 

odgałęzienie od Kotuń 1 nr 1105 w miejscu kolizji z projektowaną linią 

elektroenergetyczną 400 kV”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3604W, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                         

nr 3604W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 478 w miejscowości 

Kotuń. 

 

             10.pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Nowa Szansa na 

Przyszłość”.  

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych               

z powiatu siedleckiego. Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową w/w grupy.        

W projekcie w 2014 r. uczestniczy 15 osób.  

 

           11. przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siedleckiego                

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

merytorycznej Komisji. 

            12.zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2014/2015. 

 

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. 

 

             1. podjął uchwałę Nr 181/326/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

71095/. 

            2. podjął uchwałę Nr 181/327/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, rozdział 71014/.  

            3. podjął uchwałę Nr 181/328/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, rozdział 71013/.  

             4. wyraził zgodę Panu                             

na ustawienie dwóch automatów do sprzedaży napojów na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.  

Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy – z możliwością jej przedłużenia. 

Miesięczny czynsz – w wysokości 200 zł netto za dwa automaty. 

Najemca ponosi koszty związane z podłączeniem automatów do instalacji elektrycznej. 

 



            5. wyraził zgodę na zakup upominków, dla młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu 

siedleckiego, biorącej udział w XV Powiatowym Dniu Dziecka, który zorganizowany zostanie 

w dniu 2 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

            6. postanowił dofinansować zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych laureatom 

turnieju finałowego Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag Powiatu Siedleckiego. Turniej finałowy 

zorganizowany zostanie w dniu 6 czerwca br. na boisku Orlik, przy Zespole Oświatowo – 

Wychowawczym w Strzale.     

            7. postanowił  dofinansować zakup nagród laureatom Regionalnego Turnieju Piłki 

Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2014. Eliminacje rejonowe turnieju odbędą się                     

w okresie maj – czerwiec br., finał turnieju zaplanowano rozegrać w dniu  17 czerwca br.                   

na płycie głównej nowego stadionu w Siedlcach.  

            8. postanowił dofinansować noclegi i wyżywienie delegacji strażaków                                               

z zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel. Delegacja niemiecka będzie gościć w Siedlcach                   

w dniach 12 – 16 czerwca br. 

 

            9. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                     

w Mordach na rok szkolny 2014/2015: 

 Szkoła Policealna – technik bezpieczeństwa i higieny pracy – przewidywany nabór 

na semestr I – 20 słuchaczy, 

 Szkoła Policealna – technik turystyki wiejskiej, przewidywany nabór na semestr I –               

20 słuchaczy, obecnie naukę kontynuuje w semestrze II i III 51 słuchaczy, 

 Technikum Uzupełniające (3 letnie) po ZSZ – kl. III – naukę kontynuuje 14 słuchaczy 

(typ szkoły zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw ulega wygaszeniu w 2015 r.). 

 

            11.wyraził zgodę Firmie Handlowo – Usługowej  Przesmyki                        

, na bezpłatne przechowanie piaskarki, zakupionej przez Powiat Siedlecki                            

w listopadzie 2012 r. w celu zwalczania śliskości na drogach powiatowych.   

              12.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W                                   

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

kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działkach nr ew.: 395, 

396, 397, 398 oraz zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej                    

nr 3675W w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1228) w celu budowy dwóch 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działkach                    

nr ew.: 95, 300, 300/1, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W                                        

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1228) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1404/12, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

z budową przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego na działce                            

nr ew. 616 w terminie od 20.05.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

  zmienił w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.18.2013               

z dnia 1.07.2013 r., zapis z „ ... zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak w miejscowości Trzciniec 



(działka nr ew. 702) …” na „ … zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak pomiędzy miejscowościami 

Żebrak – Trzciniec (obręb Żebrak działka nr ew. 702…”, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 616, zgodnie z decyzją                          

nr D.6853.1.11.2014 z dnia 17.02.2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń           

ul. Wiejska i ul. Żeliszewska (działki nr ew.: 1249/1, 2659) w celu prowadzenia 

prac polegających na budowie linii napowietrznej NN oraz przyłączy 

napowietrznych, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

udzielonego decyzją nr D.6853.1.34.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń            

ul. Wiejska i ul. Żeliszewska  (działki nr ew.: 1249/1, 2659) w celu 

umieszczenia urządzeń związanych z budową linii energetycznej napowietrznej 

NN wraz z przyłączami NN w terminie od 14.05.2014 r. do 31.12.2044 r.              

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości                   

Nowa Dąbrówka (działki nr ew.: 511/2, 649) w celu umieszczenia urządzeń 

związanych z budową linii kablowej SN w terminie od 19.05.2014 r.                        

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości                  

Nowa Dąbrówka (działki nr ew.: 511/2, 649) w celu prowadzenia prac 

polegających na budowie linii kablowej SN, stosownie do zezwolenia                      

na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.10.2013                              

z dnia 18 lutego 2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki Folwark ul. Majowa (działka nr ew. 1212/1) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 475/2, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3652W                                  

w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) przyłącza energetycznego 

napowietrznego NN w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce                                          

nr ew. 484/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 767, 

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

budowa linii kablowej NN 0,4 kV, przyłączy i złączy kablowych NN 0,4 kV, 

kabla zalicznikowego wlz, przebudowa energetycznej linii napowietrznej NN 

0,4 kV wraz z wymianą przyłączy napowietrznych NN 0,4 kV i przyłącza 

kablowego NN 0,4 kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej NN 0,4 kV” 

w miejscowości Łupiny, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3674W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działkach                     

nr ew.: 869, 870. 

 

 



na posiedzeniu w dniu 19 maja 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej komisji. 

             2. podjął uchwałę Nr 182/329/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

            3. podjął uchwałę Nr 182/330/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach za 2013 rok.  

             4. podjął uchwałę Nr 182/331/2014 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania 

finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2013”. Zarząd postanowił przekazać powyższe 

sprawozdanie Radzie Powiatu w Siedlcach, celem zatwierdzenia. 

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

zadaniowym i finansowym realizowanych 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

             6. przyjął informację o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej                        

za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku w Powiecie Siedleckim i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

            7. przyjął informację na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu i skierował                                     

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                    

merytorycznej Komisji. 

            8. rozpatrzył prośbę prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Elektryk” przy ZSP 

Nr 1 w Siedlcach o wsparcie finansowe IV Turnieju „Basket Cup” w koszykówce chłopców. 

Zarząd postanowił nie wspierać finansowo turnieju, z uwagi na brak środków w budżecie 

powiatu na ten cel. 

            9. postanowił o dofinansowaniu działań profilaktycznych realizowanych w Zespole 

Oświatowym w Żelkowie Kolonii w ramach XII Rodzinnego Festynu Sportowo – 

Rekreacyjnego, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r.   

            10.przyjął informacje na temat przygotowania placówek oświatowych                             

do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Zarząd powyższe informacje wraz z projektami 

arkuszy organizacyjnych tych placówek na nowy rok szkolny, skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            11.postanowił o ufundowaniu nagrody rzeczowej, dla laureata XXXIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach, który odbędzie się w dniach           

23 – 25 maja br. w sali widowiskowej Podlasie w Siedlcach.  

 



            12.przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego” w 2013 r., 

 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim                      

w okresie sezonu zimowego 2013/2014 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            13.rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt wykonawczy pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3612W w miejscowości Podnieśno na działkę nr ew. 174/3”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 602)               

w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce                     

nr ew. 435, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka 

nr ew. 569) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową przyłącza 

energetycznego napowietrznego w terminie od 23.05.2014 r. do 31.12.2045 r.                        

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia 

(działka nr ew. 140) w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami               

w terminie od 30.05.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia 

(działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w terminie 20.05.2014 r. do 29.05.2014 r. 

 

            14.zaakceptował propozycję utworzenia warsztatu terapii zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Siedleckiej , w części administracyjnej Domu                  

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz wyraził zgodę na użyczenie na 10 lat części 

administracyjnej budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, z przeznaczeniem                

na ten cel.  

 

            15.zapoznał się z rozliczeniem miesięcznej liczby uczniów/ wychowanków 

korzystających z zakwaterowania i nauki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                         

w Gostchorzy i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie oraz należnej dotacji 

z budżetu Powiatu za okres I – V 2014 r.  

            Zarząd Powiatu postanowił: 

 kwotę 51.576,00 zł jako dotację nienależnie pobraną potrącić z dotacji za m-c maj  

    2014 r. dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy, 

 kwotę 232.092,00 zł jako dotację nienależnie pobraną potrącić z dotacji za m-c maj  

    2014 r. dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie. 

 

na posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 r. 

 

             1. 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. 

            2. 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. 

            3. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów                   

i budynków numerem 42/16 o pow. 0,0471 ha, położoną w miejscowości Błogoszcz.  

Powierzchnia działki – 471 m
2
, 

Cena za 1 m
2 

działki – 35 zł. 

Razem  do zapłaty: 35 zł/m
2 

x 471 m
2 

= 16 485 zł. 

 

            4. przyjął informacje: 

    o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze                  

   powiatu siedleckiego w 2013 roku, 

    o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2013 roku, 

    o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na  

   obszarze powiatu siedleckiego, 

    o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu      

   siedleckiego, 

    o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego, 

    nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji   

   urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego, 

    nt. obowiązujących przepisów prawa stosowanych do realizacji zadań   

   przez  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

    Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego                   

  nt. działalności w 2013 r. 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            5. postanowił  dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów, które odbędą 

się podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 8 czerwca br.                       

w Czuryłach. 

            6. postanowił dofinansować zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, które 

rozegrane zostaną  podczas pikniku rodzinnego w dniu 1 czerwca br. w Wodyniach.   

            7. rozpatrując prośbę naczelnika OSP Nowe Opole postanowił dofinansować                  

koszty wyżywienia  uczestników uroczystości, związanej z przekazaniem samochodu 

ratowniczo – gaśniczego w dniu 15 czerwca br.  

            8. postanowił dofinansować zakup nagród dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół 

PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy Oddziału Rejonowego PCK                      

w Siedlcach.  

            9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu            

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            10.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań 

powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                              

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 



            11.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił  na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Olędy 

(działka nr ew. 187) w celu wykonania przebudowy linii energetycznej wraz                   

z przyłączami, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

udzielonego decyzją nr D.6853.90.2012 z dnia 23 lipca 2012 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Olędy 

(działka nr ew. 187) w celu umieszczenia urządzeń związanych z przebudową 

linii energetycznej NN wraz  z przyłączami, w terminie od 2.06.2014 r.                                

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Tarków 

(działka nr ew. 152/4) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 

przyłącza energetycznego kablowego w terminie od 27.05.2014 r.                            

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Tarków 

(działka nr ew. 152/4) w celu budowy przyłącza kablowego NN do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 247, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.38.2014               

z dnia 7.04.2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Drażniew 

(działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza kablowego NN do budynku 

mieszkalnego, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.36.2014 z dnia 31.03.2014 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości 

Drażniew (działka nr ew. 234) w celu umieszczenia urządzeń związanych                    

z budową przyłącza energetycznego kablowego w terminie 27.05.2014 r.                          

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Głuchówek (działka nr ew. 387) w celu prowadzenia prac polegających                    

na budowie energetycznego przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia   

na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.115.2013                         

z dnia 12 listopada 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Głuchówek (działka nr ew. 387) w celu umieszczenia urządzeń związanych                 

z budową przyłącza kablowego w terminie od 28.05.2014 r. do 31.12.2045 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kablowego NN do budynku 

mieszkalnego, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.28.2014 z dnia 17.03.2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 132) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 

przyłącza energetycznego kablowego w terminie od 27.05.2014 r.                             

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Nakory (działka nr ew. 551), przyłącza kablowego SN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 30, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości 

Mordy (działka nr ew. 1811) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 1761, 1762, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Ozorów (działka nr ew. 1019) w celu rozbudowy energetycznej linii 

napowietrznej tj. stanowiska słupowego (zlokalizowanych poza pasem 

drogowym) od 2-7/1 do 2-7/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr ew. 385) w celu budowy przyłącza wodociągowego       

dla potrzeb budynku nastawni lokalnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

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

energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 366, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W                                 

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

budowy energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku 

mieszkalnego na działkach nr ew.: 403, 407, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu budowy energetycznego przyłącza 

kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 135/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1380) w celu umieszczenia urządzeń związanych                  

z budową kablowej linii telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza” w terminie od 26.05.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowościach: 

Tworki, Gostchorz (działki nr ew.: 515, 458) w celu umieszczenia urządzeń 

związanych z budową kablowej linii telekomunikacyjnej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza” w terminie od 26.05.2014 r. do 31.12.2035 r.                   

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowościach: 

Tworki,  Domanice (działka nr ew. 515, 458) w celu budowy linii kablowej  

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, zgodnie                  

z decyzją nr D.6853.1.26.2014 z dnia 10.03.2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1380) w celu budowy linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, zgodnie                  

z decyzją nr D.6853.1.26.2014 z dnia 10.03.2014 r., 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3656W 

pomiędzy miejscowościami Januszówka (działka nr ew. 394) i Dziewule 

(działka nr ew. 1221/1) przyłącza energetycznego kablowego NN.   

 

  12.postanowił powierzyć obowiązki dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu                        

w Kisielanach, od dnia 1 czerwca br. na okres 3 miesięcy, Panu  – 

pracownikowi jednostki.   Zatrudnienie na 0,95 etatu. 

 

na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 184/332/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  



            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania Finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                             

z wykonania budżetu za 2013 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                    

o przedłożenie pod obrady Rady. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu                       

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

            4. podjął uchwałę Nr 184/333/2014 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                

w 2014 r. /dział 700, rozdz. 70005/. 

            5. podjął uchwałę Nr 184/334/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd wyraził zgodę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mokobodach,                      

na wykonanie prac polegających na utwardzeniu pobocza gruntowego tłuczniem drogowym      

w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski na wysokości działki                                

nr 324/24. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 184/335/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Korczew na wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie chodnika oraz innych prac, mających związek                                               

z zagospodarowaniem terenu skweru położonego pomiędzy drogami powiatowymi: nr 3601W 

(działka nr ew. 280), nr 3617W (działki nr ew. 96, 222/1) w miejscowości Korczew.    

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg  powiatowych nr: 3638W, 3671W                                  

w miejscowości Krzymosze (działki nr ew.: 595/1, 595/2) w celu umieszczenia 

urządzeń związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego oraz linii 

kablowej w terminie od 3.06.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3671W (działka nr ew. 181/3) 

oraz drogi powiatowej nr 3666W (działki nr ew.: 199/1, 209, 221/1)                         

w miejscowości Radzików Kornica w celu umieszczenia urządzeń związanych  

z budową napowietrznej linii energetycznej w terminie od 5.06.2014 r.                    

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3671W, 3666W                                     

w miejscowości Radzików Kornica (działki nr ew.: 181/3, 199/1, 209, 221/1)    

w celu budowy energetycznej linii napowietrznej, zgodnie z decyzją                             

nr D.6853.1.60.2013 z dnia 8 lipca 2013 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3638W , 3671W                                        

w miejscowości Krzymosze (działki nr ew.: 595/1, 595/2) w celu budowy 

energetycznej linii kablowej oraz linii napowietrznej, zgodnie z decyzją                     

nr D.6853.1.51.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. 

  uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                  

nr 3671W w miejscowości Wielgorz gm. Mordy na działkę nr ew. 462”, 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr:  3933W, 3626W                                    

w miejscowości Paprotnia ul. Północna i ul. Kościuszki (działki nr ew.: 140, 

358) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,                              

o pow. 227 m
2  

pobocza i 72 m
2 

jezdni w celu postoju samochodu ciężarowego. 



            8. przyjął rozliczenie poniesionych kosztów realizacji przejętego przez Gminy zadania 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 

złożone przez Wójtów Gmin: Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, Suchożebry, 

Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.  

            9. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Strzale 

postanowił dofinansować koszty udziału uczniów szkoły podstawowej w Ogólnopolskim 

Turnieju Dzieci i Młodzieży w Rugby organizowanym przez Polski Związek Rugby w dniach 

14 – 15 czerwca br. w Gdańsku. 

            10.postanowił dofinansować zakup medali dla uczestników Turnieju piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców powiatu siedleckiego szkół podstawowych, który rozegrany zostanie                  

w połowie czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości 

Dąbrówka Ług.    

            11.przyjął informację nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego                        

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

merytorycznej Komisji. 

            12.zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 27 maja 

br. pozytywnie zaopiniowała sprawozdania i informacje przedłożone przez Zarząd Powiatu. 

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2014 r. 

 

           1. zapoznał się z korektą rozliczenia miesięcznej liczby uczniów/ wychowanków 

korzystających z zakwaterowania i nauki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                        

w Gostchorzy oraz należnej dotacji z budżetu Powiatu za okres I – XII 2011 r.  

            Zarząd Powiatu postanowił: 

   kwotę 57.474,86 zł jako dotację nienależnie pobraną przypisać do zwrotu                         

na postawie decyzji administracyjnej wydanej po wszczęciu i przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego. 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z korektą rozliczenia miesięcznej liczby uczniów/ 

wychowanków korzystających z zakwaterowania i nauki w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Gostchorzy oraz należnej dotacji z budżetu Powiatu za okres                              

I – XII 2012 r.  

Zarząd Powiatu postanowił: 

  w związku z zakończoną kontrolą i nierozstrzygnięciem przez SKO decyzji wydanej 

w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2012 rok 

rozszerzyć prowadzone postępowanie o nienależnie pobraną dotację z tytułu 

niezakwaterowania się skierowanych wychowanków.  Po przeprowadzeniu 

postępowania wydać decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranej dotacji na 

wychowanków nie korzystających z zakwaterowania w placówce, a wykazanych               

do naliczenia dotacji.  Skutki finansowe – 89.460,00 zł. 

 

2. podjął uchwałę Nr 185/336/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania  



oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej 

przez Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.  

            3. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

wyraził zgodę na przekroczenie 
1
/12 planu finansowego o kwotę 13 200 zł, w okresie               

czerwiec – listopad 2014 r.   

            4. podjął uchwałę Nr 185/337/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Przesmyki na wykonanie prac w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013,                                 

w ciągu dróg powiatowych nr: 

 3622W – działki nr ew.: 181/3, 387 w obrębie Głuchówek oraz działka nr ew. 1058/2  

    w obrębie Przesmyki, 

  3664W – działka nr ew. 1058/3 w obrębie Przesmyki. 

Prace polegać będą na utwardzeniu pobocza kostką brukową. 

5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości             

Ozorów (działka nr ew. 1019) w celu budowy przyłącza kablowego       

energetycznego  NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 623/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3660W w miejscowości Żdżar (działka 

nr ew. 300/2) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową linii kablowej NN 

w terminie od 12.06.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3660W w miejscowości Żdżar (działka 

nr ew. 300/2) w celu budowy linii kablowej NN, zgodnie z decyzją                                          

nr D.6853.1.82.2013 z dnia 16.09.2013 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości  Leśniczówka 

(działka nr ew. 172) w celu budowy linii kablowej NN, zgodnie  z decyzją 

D.6853.1.96.2013 z dnia 18.11.2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 172)                  

w miejscowości Leśniczówka w celu umieszczenia urządzeń związanych                                          

z budową linii kablowej NN w terminie od 13.06.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości Paprotnia 

(działka nr ew. 358) w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami         

w terminie od 12.06.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną.  

 

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

Powiatu projekty uchwał Rady:              

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok                                    

Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                              

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017, 

 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych, 

 w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu                                      

dróg powiatowych, 



 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2014 roku, 

 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego                            

za 2013 rok, 

skierował również: 

 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2013 roku, 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2013 roku, 

 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego                         

na obszarze powiatu siedleckiego, 

 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze                         

powiatu siedleckiego, 

 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego, 

 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w powiecie siedleckim w okresie 

2013/2014, 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego” w 2013 r., 

 ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siedleckiego, 

 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz pomocy 

społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji 

kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2013 – 2016 za okres styczeń – grudzień 2013 roku, 

 informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2013 rok, 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r. 

 

            1. zaakceptował projekt porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą „XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym                            

i X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych”. Zarząd przeznaczył środki finansowe                    

w wysokości 3 000 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej 

oraz promowania zasady zrównoważonego rozwoju na terenie powiatu siedleckiego, tj. zakup 

nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej. 

            2. postanowił aby dokonać zapłaty faktury Nr 52/VI/2014 z dnia 11 czerwca br.,                    

w wysokości 7 325,88 zł dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej                     

w Siedlcach, ul. Podmiejska 9, za holowanie i parking samochodu Daewoo Tico,                                

nr rej. LCHG097.  

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości 

Księżopole Jałmużny (działka nr ew. 91) w celu przebudowy napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu przebudowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, 

 uzgodnił projekt wykonawczy pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce na działkę                    

nr ew. 457/2”, 

 uzgodnił projekt wykonawczy pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki na działkę nr ew. 10/17”, 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3933W, 3929W                                          

w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 249/1, 140) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.   

 

            4. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg –                     

wg stanu na 13.06.2014 r. 

            5. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA 

w Żelkowie Kolonii, postanowił dofinansować organizację Integracyjnego Pikniku 

Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami” organizowanego w dniu 29 czerwca br. w Siedlcach –                   

na terenie kościoła pw. Świętej Teresy. 

na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 187/338/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 187/339/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                

nr 3639W w miejscowości Radzików Stopki na działki nr ew.: 366, 367”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

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

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 83, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowościach: 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3), Stara Dąbrówka (działka nr ew. 

185) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowościach: 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3), Stara Dąbrówka (działka nr ew. 

185) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w terminie                           

od 6.08.2014 r. do 31.12.2039 r oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości                  

Borki Kosy (działka nr ew. 116) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego NN w terminie od 23.06.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości                   

Borki Kosy (działka nr ew. 116) w celu prowadzenia prac polegających                   

na wykonaniu przyłącza kablowego NN, stosownie do zezwolenia                                

na umieszczenia urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.22.2013                           

z dnia 25 marca 2013 r., 

 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i NN, 

napowietrznej i kablowej – stacja trafo 15/0,4 kV, linie SN 15 kV, linie NN 0,4 

kV w miejscowości Czachy gm. Domanice”, w zakresie lokalizacji inwestycji             

w pasie drogi powiatowej nr 3652W, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla 

(działka nr ew. 2697/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego NN w terminie od 30.06.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił       

opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla 

(działka nr ew. 2697/1) w celu budowy energetycznego przyłącza kablowego 

do zasilania działki nr ew. 191, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.17.2014 z dnia 

3 marca 2014 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

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

kablowego NN do zasilania przepompowni, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości 

Brodki (działka nr ew. 414/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 218/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki 

(działka nr ew. 414/1) w celu umieszczenia linii napowietrznej NN w terminie 

od 27.06.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki 

(działka nr ew. 414/1) w celu budowy linii napowietrznej NN, zgodnie                         

z decyzją nr D.6853.102.2012 z dnia 14.08.2012 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki  

(działka nr ew. 414/1) w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN,                          

w terminie od 23.06.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki 

(działka nr ew. 414/1) w celu budowy przyłącza kablowego NN zgodnie                         

z decyzją nr D.6853.102.2012 z dnia 14.08.2012 r., 

  

            4. postanowił ufundować nagrody, które wręczone zostaną rolnikom podczas  Święta 

Rzepaku połączonego z otwarciem i poświęceniem bazy obrotu zbożem Grupy Producenckiej 

Nasze Zboże w Borkach Kosach.   

            5. postanowił ufundować nagrody, laureatom konkursów o tematyce ekologicznej, 

organizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”.   

            6. postanowił aby dokonać zapłaty faktury Nr 53/VI/2014 z dnia 12 czerwca br.,                     

w wysokości 12.211,44 zł dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej                 

w Siedlcach, ul. Podmiejska 9, za holowanie i parking samochodu Nissan Sunny, nr rej. 

LB13808. 



na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 188/340/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017.  

            2. podjął uchwałę Nr 188/341/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Przesmyki na zadysponowanie nieruchomości 

na cele budowlane, związane z budową przepustu Ø 60 w ciągu drogi powiatowej nr 2044W 

w miejscowości Wólka Łysowska w km 4 + 107. Budowa przepustu pozwoli na 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek przyległych poprzez rów przydrożny 

do drogi wewnętrznej nr ew. 465. Przedmiotowe urządzenie nie służy odwodnieniu drogi oraz 

nie jest związane z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew”. 

 

        3. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę zajętą pod poszerzenie drogi 

powiatowej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 276/5 o pow. 0,0099 ha, 

położoną w miejscowości Błogoszcz, gmina Siedlce w kwocie 3.465 zł (35 zł/m² x 99 m² = 

3.465 zł). 

 

                 4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w celu budowy zjazdu na 

działkę nr ew. 1 w miejscowości Tworki, 

 uzgodnił projekt pn.„Budowa sieci energetycznej NN na działkach o nr ew.: 

162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 

173/3, 173/5, 174/3, 174/5, 175/1, 177/1, 178/1, 180/6, 181/3, 183/3, 185/1, 

387, 402/1” w miejscowości Głuchówek, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W                          

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN 0,4 kV do zasilania w energię 

elektryczną przepompowni ścieków na działce nr ew. 321/2, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W                            

w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 671) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN 0,4 kV do zasilania w energię 

elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ew. 384/3, 

 wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – 

Korczew w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) przyłącza kablowego 

NN w celu zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków na działce 

nr ew. 134, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W                                    

w miejscowości Kownaciska (działki nr ew.: 236, 565) w celu przebudowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W (działka 

nr ew. 80) w miejscowości Krześlinek w celu wymiany przyłącza 

napowietrznego NN, 



 wyraził zgodę na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3929W, 3617W                             

w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 294/1, 328) w celu  wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

 

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

w Chlewiskach za I kwartał 2014 r.  

             6. podjął uchwałę Nr 188/342/2014 w sprawie dokonania zmian  w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 189/343/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej                  

dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2. podjął uchwałę Nr 189/344/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 010, rozdział 01005/.  

3. podjął uchwałę Nr 189/345/2014 w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego    

w Siedlcach do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu 

nieograniczonego w celu wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu                     

Powiatu Siedleckiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2014 – 2017. 

4. wyraził zgodę Dyrekcji SOSW w Stoku Lackim na nieodpłatne użyczenie DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach samochodu marki Ford Fagy Transit Furgon 350 L, nr rej. 

WSI 50FS na cele związane z prowadzoną działalnością na okres od dnia 08.07.2014 r.                   

do dnia 31.08.2014 r.  

5. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 6 m-cy 

tj. od 27 lipca 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. w wysokości 20% stawki wynagrodzenia 

zasadniczego. 

6. wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym festynu „Dokopiny Ziemniaka”                

i wsparcie finansowe Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego w ramach 

festynu „Dokopiny Ziemniaka”. Festyn zorganizowany zostanie w dniu 24 sierpnia br.                           

w Przesmykach. 

            7. postanowił aby dokonać zapłaty faktur:                                                                       

- Nr 60/VII/2014 z dnia 1 lipca br., w wysokości 14.823,96 zł za holowanie i parking     

  samochodu Fiat Cinquecento, nr rej. WSI5K02, 

- Nr 61/VII/2014 z dnia 1 lipca br., w wysokości 13.746,48 zł za holowanie i parking   

  samochodu Ford Fiesta, nr rej. LU63159, 

- Nr 62/VII/2014 z dnia 1 lipca br., w wysokości 13.052,76 zł za holowanie i parking    

  samochodu Audi A4, nr rej. WSI63LL, 



  dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej w Siedlcach,  

  ul. Podmiejska 9. 

 

            8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejsc. 

Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejsc. 

Kotuń (działka nr ew. 1229) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza kanalizacyjnego, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejsc. 

Kotuń (działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego                  

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 66), 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejsc. 

Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego                  

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W w miejsc. 

Paprotnia ul. Wyszyńskiego (działka nr ew. 328) w celu umieszczenia kanalizacji 

sanitarnej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W w miejsc. 

Paprotnia ul. 3 Maja (działka nr ew. 249/1) w celu umieszczenia kanalizacji 

sanitarnej, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka nr ew. 503) w miejsc. Rakowiec w celu lokalizacji kanalizacji sanitarnej – 

kanał grawitacyjny na dł. ok. 480 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi, 

 wyraził zgodę na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 83 w miejscowości 

Grubale gm. Siedlce, 

 wyraził zgodę na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejscowości Pruszyn w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej: 

- nr 3934W (działka nr ew. 297/2, 775/2) obręb Szczeglacin gm. Korczew, 

- nr 3617W (działka nr ew. 96) obręb Korczew, gm. Korczew, 

- nr 3934W (działka nr ew. 184/1, 185/1, 186/1) obręb Korczew, gm. Korczew, 

- nr 3620W (działka nr ew. 279) obręb Korczew, gm. Korczew, 

  w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu  

 "Internet dla Mazowsza", 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) gm. Suchożebry w celu przyłącza 

wodociągowego Ø 110 do gospodarstwa rolnego, 

 wyraził zgodę na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3645W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 68 w miejsc.                   

Dąbrówka Stany gm. Skórzec. 

 

9. wyraził zgodę Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na wszczęcie 

procedury związanej z ogłoszeniem naboru na stanowisko dyrektora Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach. 

 



10.przyjął informację na temat zwrotu dotacji z Miasta Siedlce za pobyt dziecka                      

w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w kwocie 66.006,96 zł. Należną kwotę zwrócono na 

rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 

             11.podjął uchwałę Nr 189/346/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 190/347/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

2. postanowił ufundować nagrodę dla laureata XXI Ogólnopolskiego Festiwalu 

Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który odbędzie się w dniach 30.08 – 31.08.2014 r. 

w Siedlcach. 

 

3. zaakceptował Państwa  na Powiatową Starościnę                   

i Powiatowego Starostę Dożynek Województwa Mazowieckiego, które odbędą się                   

w Staroźrebach k. Płocka w dniu 7 września 2014 r.  

 

4. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drzewa opałowego z drogi powiatowej                      

na rzecz Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

5. podjął uchwałę Nr 190/348/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Przesmyki na wykonanie prac                        

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2007 – 2013, w celu remontu figury Chrystusa, w ciągu dróg powiatowych: 

 Nr 3622W Mordy – Przesmyki – Kamianki – Dąbrowa (działka nr ew. 1058/2  

w obrębie Przesmyki), 

 Nr 3664W Paprotnia – Łęczycki – Zakrze (działka nr ew. 1044/2 w obrębie 

Przesmyki). 

Jest to w miejscu skrzyżowania w/w dróg. 

 

     6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejsc. Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy energetycznego przyłącza 

kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce               

nr ew. 101/2, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W  

w miejsc. Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu przebudowy napowietrznej 

linii elektroenergetycznej SN 15kV, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W  

w miejsc. Kotuń (działka nr ew. 1229) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr ew. 66, 



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej                     

nr 3659W w miejsc. Kotuń (działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego do budynku usługowo-magazynowego znajdującego się 

na działkach nr ew.: 1484, 1485, 

 wyraził zgodę na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W  

w miejsc. Mokobody ul. Cmentarna (działka nr ew. 1176) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia PE90 dł. 5,50 mb, 

 wyraził zgodę na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                        

nr 3605W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 415 w miejsc. Skórzec  

ul. Kameckiego, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejsc. 

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej o pow. 

54,4 m², 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W  

w miejsc. Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) oraz Stara Dąbrówka (działka 

nr ew. 185) w celu wykonania sieci kanalizacji, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejsc. 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) oraz Stara Dąbrówka (działka nr ew. 

185) w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej. 

 

na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 191/349/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

2. postanowił rozwiązać umowę najmu lokalu na ustawienie dwóch automatów do 

sprzedawania napojów z dniem 31 lipca 2014 r. zgodnie z wnioskiem . 

 

3. postanowił udzielić dofinansowania na zakup pucharów, medali i nagród dla 

zwycięzców konkurencji sportowych Festynu Sportowo – Rekreacyjnego planowanego w dniu 

31 sierpnia br. w Skórcu. 

 

4. podjął uchwałę Nr 191/350/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r.  

 

5. podjął uchwałę Nr 191/351/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce, na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową skrzyżowania drogi gminnej                    

ul. Słoneczna (działka nr ew. 165) w miejscowości Strzała z drogą powiatową nr 3616W 

(działka nr ew. 361). 

 

6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3662W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1376, 1369/2  

w miejsc. Mokobody,  



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 3648W w miejsc. Helenów (działki nr ew.: 295, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego do budynku mieszkalnego (działka  

nr ew. 67/6), 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W w miejsc. Mordy 

(działka nr ew. 1811) w celu budowy przyłącza kablowego NN 0,4kV do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 1761 i 1762), 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej: 

- nr 3617W (działka nr ew. 146) obręb Podawce gm. Paprotnia, 

- nr 3617W (działka nr ew. 335) obręb Stary Bartków gm. Korczew, 

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej na odcinku od istniejącego 

rurociągu w miejsc. Nowy Bartków do masztu PTK Centertel w miejsc. Paprotnia 

dł. 1540 mb, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 3611W w miejsc. Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52)   

w celu budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 wyraził zgodę na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W  

w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 935 w miejsc. Łupiny, 

 wyraził zgodę na uzgodnienie projektu budowlanego pn.”Budowa instalacji gazu 

ziemnego, przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 83 w miejscowości Grubale gm. Siedlce”, 

 wyraził zgodę na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3615W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1702 w miejsc. Mordy                          

ul. Kościuszki oraz chodnika łączącego przedmiotową nieruchomość                                                  

z ww. drogą powiatową, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 3605W w miejsc. Kotuń ul. Reymonta (działka nr ew. 1260/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego  

na działkach nr ew.: 1156/4 i 1156/2, 

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

linii napowietrznej SN 15 kV i NN 0,4 kV, przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV, budowa 

słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV , linii napowietrznej NN 0,4 kV przyłącza 

napowietrznego podpartego słupem, przebudowa energetycznej linii napowietrznej  

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

i przyłączy kablowych 0,4 kV w miejscowości Stok Lacki, gm. Siedlce”, 

 wyraził zgodę na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3605W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 105/3 w miejsc. Skórzec  

ul. Kameckiego, 

 wyraził zgodę na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3661W                         

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 15/2, na której zlokalizowana jest stacja  

gazowa wysokiego ciśnienia w miejsc. Zaliwie – Piegawki,  

 uzgodnił projekt wykonawczy pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany gm. Skórzec na działkę nr ew. 68”, 

 wyraził zgodę na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

 nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 72 w miejsc. Przywory Duże,  

 uzgodnił projekt pn.” Budowa słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej SN, 

przebudowa słupa SN oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej, linii 

napowietrznej SN oraz słupów SN” 

 



na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2014 r. 

 

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian                  

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

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany uchwały                  

Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku i skierował                   

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

 

3. postanowił o udzieleniu dofinansowania na renowację kapliczki rodziny 

Benedyktowiczów, położonej na terenie gruntów wsi Jeruzale, gm. Mokobody. 

 

4. odmówił dofinansowania Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej                   

ze względu na ograniczone możliwości finansowe.  

 

     5. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie w dniu                  

30 lipca br. o godz. 9
00

 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu  

w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2014 r. 

 

            1. wyraził zgodę na zawarcie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.       

z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Warszawska 165 na usunięcie drzew i krzewów 

mających powyżej 10 lat, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635W na działce nr ew. 

1645 w obrębie Stok Wiśniewski. Usunięcie powyższych drzew i krzewów jest niezbędne                    

w związku z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów. 

Pozostałe po wycince drewno przekazane zostanie nieodpłatnie dla Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach.     

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Jasionka (działka nr ew. 93) w celu budowy przyłącza wodociągowego PCV       

Ø 110 zlokalizowanego na działce nr ew. 274/1, 

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

(działka nr ew. 800/1) w celu budowy przyłącza kablowego NN do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 528, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.21.2014                

z dnia 3.03.2014 r., 

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

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

kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 528                 

w terminie od 28.07.2014 do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń ul. Żeliszewska (działka nr ew. 1254) w celu budowy przyłącza 



kablowego energetycznego NN do budynku mieszkalnego na działce                                

nr ew. 796/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Pieńki (działki nr ew.: 87, 14/1, 72/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego NN do budynku fermy drobiu na działce nr ew. 93/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Kępa (działka nr ew. 589/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 189, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie  Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego NN do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 199/1, 

199/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości 

Brzozów (działka nr ew. 770) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zlokalizowanego na działce nr ew. 763/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1811) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego NN w terminie od 23.07.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 

            3. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów konkursów wiedzy 

ekologicznej, odbywających się w ramach XV Festynu „Słoneczne Lato” w Mordach. Festyn 

odbędzie się 3 sierpnia br. w Mordach w godzinach 15
00 

– 23
00

. 
 
  

 

na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 194/352/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 195/353/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

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

posiedzenia merytorycznych Komisji. 

 

            3. zapoznał się z opinią Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej                     

w części administracyjnej budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

Zarząd postanowił, aby kontynuować prace zmierzające do uruchomienia Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w części administracyjnej w/w budynku. 

 

            4. postanowił przeszacować wartość początkową budynku biurowo – 

administracyjnego w zabudowie szeregowej, położonego w Siedlcach                                  

przy ul. 10 Lutego 63 do kwoty 307 184,000 zł zgodnie z operatem szacunkowym wyceny 

nieruchomości z dnia 30.10.2013 r.   



Wojewoda Mazowiecki umową darowizny przekazał Powiatowi Siedleckiemu, spółdzielcze 

własnościowe prawo do budynku biurowo – administracyjnego w zabudowie szeregowej, 

położonego w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 63 (akt notarialny Repertorium A Nr 4777/2014                     

z dnia 15.07.2014 r.).   

 

             5. zapoznał się z informacją Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu 30 lipca br., która 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

 zmiany uchwały Nr XXX/167/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września  

2013 roku, 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa przepompowni ścieków P9a z kanalizacją 

sanitarną grawitacyjną i kolektorem tłocznym w miejscowości Pruszyn                     

gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                  

nr 3632W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy energetycznego przyłącza 

kablowego NN do zasilania budynku letniskowego na działce nr ew. 145,  

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa ul. Słonecznej w miejscowości Strzała gm. 

Siedlce”, w zakresie skrzyżowania przedmiotowej inwestycji z pasem drogi 

powiatowej nr 3616W (działka nr ew. 361), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości                    

Wola Wodyńska w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, stosownie                     

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją                                      

nr D.6853.1.25.2014 z dnia 10 marca 2014 r.  

 

            7. postanowił zakupić do 15 egzemplarzy  książki poświęconej miejscowości Białki pt: 

„Miejsce mojego życia” , dla potrzeb bibliotek gminnych 

działających na terenie powiatu.   

 

            8. przyjął projekt aneksu nr 2/2014 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. 

 

            9. w związku z planowanym ogłoszeniem naboru kandydatów na stanowisko 

Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach zaakceptował projekt ogłoszenia                

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Domu na Zielonym Wzgórzu                    

w Kisielanach. Zarząd postanowił, aby pracą Komisji ds. przeprowadzenia naboru kierowała 

Pani Józefa Rychlik – Wicestarosta Siedlecki.  

 

na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2014 r. 

 

            1. wyraził zgodę na umorzenie naliczonych odsetek dla Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, od nieterminowych wpłat należności, 

wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego.  

 



             2. przyjął projekt programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                        

na rok 2015. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Nakory (działka nr ew. 248) w celu budowy energetycznego przyłącza 

kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 135/4 w terminie                              

od 14.08.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości                     

Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu wykonania energetycznego 

przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 135/4, zgodnie z decyzją                 

nr D.6853.1.63.2014 z dnia 26 maja 2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości                       

Ługi Rętki (działki nr ew.: 291/1, 295) w celu umieszczenia energetycznej linii 

kablowej oraz linii napowietrznej w terminie od 22.08.2014 r. do 31.12.2045 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości                   

Ługi Rętki (działki nr ew.: 291/1, 295) w celu wykonania linii kablowej NN 

oraz linii napowietrznej NN do zasilania budynku na działkach nr ew.: 274/5, 

257), zgodnie z decyzją nr D.6853.1.65.2013 z dnia 22 lipca 2013 r., 

  uzgodnił projekt pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej,                             

15 kV/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej 

dwunapięciowej 15 kV i 0,4 kV, przebudowa sieci napowietrznej NN 0,4 kV 

wraz z przyłączami, demontaż słupowej stacji transformatorowej                                

w miejscowości Tarków gm. Przesmyki”, w zakresie lokalizacji inwestycji                        

w pasie drogi powiatowej nr 3929W (działka nr ew. 38), 

   zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W                                     

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

wodociągowego na działce nr ew. 72, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale na działkę nr ew. 83”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:  

- 2258W (działka nr ew. 477) obręb Borki gm. Wodynie, 

- 3649W (działka nr ew. 52) obręb Wola Serocka gm. Wodynie, 

- 3656W (działki nr ew.: 2354, 151) obręb Wola Wodyńska gm. Wodynie 

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”, 

 zezwolił na lokalizację i budowę dwóch zjazdów indywidualnych z drogi 

powiatowej nr 3940W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 919/1              

w miejscowości Nakory. 

 

 

 

 



na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

własności nieruchomości zabudowanej w drodze przekształcenia spółdzielczego 

własnościowego prawa do budynku biurowo – administracyjnego i skierował                                   

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                   

merytorycznej Komisji. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 197/354/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Zarząd postanowił przedłużyć 

powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                       

Pani Krystynie Zarzeckiej na okres 5 lat szkolnych,  tj. od 1.09.2014 r. do 31.08.2019 r. 

 

           3. postanowił dokonać zapłaty faktury Nr 71/VIII/2014 z dnia 12 sierpnia br.,                          

w wysokości 2023,35 zł dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej                                            

Jerzy Radzikowski w Siedlcach ul. Podmiejska 9, za parking samochodu Daewoo Tico,                      

nr rej. WM5407A. 

 

            4. przyjął ewidencję zasobu nieruchomości Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 

13.08.2014 r.  

 

            5. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej SN-15kV, 

słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, sieci energetycznej kablowej    

i napowietrznej NN – 0,4 kV w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby”,                                      

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3637W                                

(działka nr ew. 1750), 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka nr ew. 96) w celu wykonania przyłącza wodociągowego                

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 378, zgodnie z decyzją                            

nr D.6853.1.31.2014 z dnia 24 marca 2014 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka nr ew. 96) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego 

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 378 w terminie od 12.09.2014 r. 

do 31.12.2029 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3940W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 79/3 w miejscowości 

Krześlinek, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3667W                                  

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 179/5. 

 

               7. przyjął: 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 



 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                     

za okres I półrocza 2014 r., 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                               

w Siedlcach, 

 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom                   

Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego, 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2014 r. 

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

merytorycznych Komisji. 

 

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

w Chlewiskach za dwa kwartały 2014 r.  

 

na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 198/355/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 198/356/2014 w sprawie przedstawienia „Informacji                                   

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2014 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2014 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

            3. podjął uchwałę Nr 198/357/2014 w sprawie przedstawienia „Informacji                              

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 

2017 za I półrocze 2014 roku”.  

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017                                 

za I półrocze 2014 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 198/358/2014 w sprawie przedstawienia „Informacji                            

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2014 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach za I półrocze 2014 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik                                       

do niniejszej uchwały. 

 

            4. przyjął: 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom                              

Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki                                       

w Siedlcach spółka z o.o. 



 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                      

za okres I półrocza 2014 roku, 

 informację na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia                           

i niesienia pomocy mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych na terenie 

Powiatu Siedleckiego i stopień ich wykorzystania, 

 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów 

operacyjnych, 

 informację na temat obowiązujących przepisów prawa stosowanych                           

do realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego                     

w Siedlcach, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres 

I półrocza 2014 roku, 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2013 – 2016” w roku 2013, 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2014 roku, 

 informację na temat obowiązujących przepisów prawa stosowanych                            

do realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                       

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            5. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom:  

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy tj. od dnia                      

1 września 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. w wysokości 20% stawki wynagrodzenia 

zasadniczego, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres                           

6 miesięcy tj. od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w wysokości 20% stawki 

wynagrodzenia zasadniczego. 

 

6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Korczew  

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu            

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.      

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi pasa drogi powiatowej nr 3605W                                  

w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 204/1) w celu umieszczenia przyłącza 

sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie od 27.08.2014 r. do 31.12.2044 r.             

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek 

(działka nr ew. 204/1) w celu prowadzenia prac polegających na wykonaniu 



przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na 

umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.61.2011                               

z dnia 28 lipca 2011 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 97/3, 140, 177/4, 177/5, 177/6, 215/1) w celu 

umieszczenia linii energetycznej napowietrznej NN typu AsXSn 4x95 mm
2
                

na słupach typu E wraz z przyłączami napowietrznymi NN typu AsXSn                        

4x25 mm
2
, przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm

2
 w rurze Ø 75, Mo6575                            

w terminie od 27.08.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 97/3, 140, 177/4, 177/5, 177/6, 215/1) w celu 

prowadzenia prac polegających na wykonaniu linii energetycznej 

napowietrznej NN wraz z przyłączami, w terminie 26 - 28 sierpnia 2014 r.  

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją                  

nr D.6853.86.2012 z dnia 9 lipca 2012 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w celu budowy zjazdu             

w miejscowości Zbuczyn w dniu 28 sierpnia 2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3617W w celu budowy zjazdu na działkę                

nr ew. 10/17 w miejscowości Żabokliki w dniu 30 sierpnia 2014 r., 

 orzekł zmianę decyzję nr D.6853.1.59.2014 z dnia 26 maja 2014 r. poprzez 

dodanie zapisu: „Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie                             

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)),                 

w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji”, 

 orzekł zmianę decyzję nr D.6853.2.8.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., 

zmienioną w części decyzją nr D.6853.2.9.2014 z dnia 31 marca 2014 r., 

poprzez dodanie zapisu: „Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie                             

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)),                 

w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza wodociągowego     

do zasilenia działki nr ew. 408/2. 

 

              8. podjął uchwałę Nr 198/359/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

71095/. 

 

            9. zatwierdził projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2014/2015. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

 

            1. Pani Józefa Rychlik Przewodnicząca Komisji ds. przeprowadzenia naboru 

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora w Domu na Zielonym Wzgórzu                     

w Kisielanach zapoznała Zarząd z wynikami naboru na w/w stanowisko.   

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja zgłasza kandydaturę                                                     

Pana Włodzimierza Drabarka celem zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu                                 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

 



            2. postanowił o zatrudnieniu z dniem 1 września 2014 r. Pana Włodzimierza Drabarka 

na stanowisku dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na okres 6 miesięcy.                  

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu. Pan Włodzimierz Drabarek obecny na 

posiedzeniu nie wziął  udziału w głosowaniu. Nie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu                   

Pan Piotr Dymowski.    

 

            3. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia tutajteraz postanowił o dofinansowaniu                                

do kosztów druku folderów informacyjno – edukacyjnych dla uczestników wykładów,                          

w ramach cyklu spotkań historycznych pt. „Nie było kiedy płakać. Losy rodzin polskich 

wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942 – 1944)”.    

 

            4. rozpatrując prośbą Regionu Oceny w Parzniewie Polskiej Federacji Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka postanowił o ufundowaniu pucharów dla hodowców bydła                                

z terenu powiatu siedleckiego, za kwotę do 1 000 zł. Nagrody wręczone zostaną podczas X 

Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowanej w dniach 6 – 7 września br.      

w ramach XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. 

 

            5. podjął uchwałę Nr 199/360/2014 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.     

 

            6. podjął uchwałę Nr 199/361/2014 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi na 

terenie Gminy Przesmyki do kategorii dróg gminnych.     

Zarząd zaopiniował pozytywnie propozycję zaliczenia drogi usytuowanej w granicach działek 

o numerach ewidencyjnych nr: 594, 637 w obrębie ewidencyjnym Cierpigórz na terenie gminy 

Przesmyki, od drogi powiatowej nr 3627W (działka nr ew. 464/3) do granicy gminy Mordy 

(działka nr ew. 752) do kategorii dróg gminnych.   

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wola Serocka w celu budowy przyłącza wodociągowego do zasilenia działki   

nr ew. 177, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 177, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3609W                               

w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 679) przyłącza gazu ziemnego 

średniego ciśnienia, dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce                               

nr ew. 525/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy zjazdu                

na działkę nr ew. 1702 w miejscowości Mordy, w dniu 1 września 2014 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości                 

Wola Wodyńska w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie                      

z decyzją nr D.6853.1.25.2014 z dnia 10 marca 2014 r., w terminie                           

od 2.09.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną. 

 

na posiedzeniu w dniu 1 września 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 200/362/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

71095/. 



            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

(działki nr ew.: 24/1, 30/5, 128/1, 177/4, 180/1) w celu umieszczenia  przyłącza 

ASxSN 4x25 mm
2 

oraz przewodów linii NN ASxSN 4x70 mm
2   

w terminie                   

od 11.09.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

(działki nr ew.: 24/1, 30/5, 128/1, 177/4, 180/1) w celu prowadzenia prac 

polegających na wykonaniu przyłącza ASxSN 4x25 mm
2 

oraz przewodów                

linii NN ASxSN 4x70 mm
2 

. 

 

  3. postanowił o zwiększeniu dotacji celowej dla Spółki Wodnej Paprotnia o kwotę   

14.960,92 zł na wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej.  

 

na posiedzeniu w dniu 8 września 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 201/363/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

            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. rozpatrując prośbą dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                    

w Stoku Lackim wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego w formie 

licytacji ustnej samochodu marki Ford Fagy Transit Furgon 350L o nr rejestracyjnym WSI 

50FS. 

 

            5. postanowił nagrodzić pucharami, za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa,  trzech 

pszczelarzy z terenu powiatu siedleckiego. Nagrody wręczone zostaną w dniu 21 września br. 

podczas Siedleckich Targów Miodu.  

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości                

Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia prac polegających 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na 

umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.70.2013                              

z dnia 5.08.2013 r., 

 orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.100.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

poprzez zmianę zapisu: „… w celu budowy energetycznego przyłącza nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 179/5)” na zapis „… w celu 

budowy przyłącza napowietrzno – kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 179/5, dodając jednocześnie warunek: wymaga 

się zachowania skrajni pionowej min. 4,60 m”, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Skórzec (działki nr ew.: 452, 424/19) w celu przebudowy i budowy 

energetycznej linii kablowej tj. trzy przeciski linii kablowej NN, 

 zezwolił na lokalizację i budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi 

powiatowej nr 3606W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 127/12 

oraz do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 127/7 w miejscowości 

Żelków Kolonia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów 

(działka nr ew. 1019) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

przyłącza kablowego NN, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów 

(działka nr ew. 1019) w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN                      

w terminie od 10.09.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Wilczonek (działka nr ew. 117/3) w celu prowadzenia robót polegających                  

na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Wilczonek (działka nr ew. 117/3) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w terminie od 9.09.2014 r. do 31.12.2019 r. oraz ustalił opłatę 

roczną. 

  

            7. wyraził zgodę na rozszerzenie od roku szkolnego 2015/2016 oferty edukacyjnej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim o następujące formy: 

 oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i autyzmem w wieku 5 – 8  lat, 

  oddziały I – III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym                   

w stopniu lekkim, 

  zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

8. zatwierdził projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej                       

2 - letniej) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2014/2015 – 

semestr I. 

 

             9. nie wyraził zgody na przekazanie Gminie Paprotnia zadania polegającego na 

ułożeniu oporników na krawędzi jezdni w miejscowości Hołubla w ciągu drogi powiatowej 

Hołubla – Rzeszotków. Realizacja zadania jest technicznie nieuzasadniona, koliduje                             

z istniejącymi studniami kanalizacyjnymi.  

 

na posiedzeniu w dniu 15 września 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                     

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. postanowił dokonać zapłaty faktury Nr 75/IX/2014 z dnia 8 września br.,                              

w wysokości 1384,44 zł dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej                

w Siedlcach ul. Podmiejska 9, za parking samochodu Peugeot 406, nr rej. WE1095G. 



            3. przyjął „Zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018” i postanowił o ich przekazaniu jednostkom 

organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego w Siedlcach, do wykorzystania 

i realizacji.  

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Borki Wyrki oraz dyrektora 

Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach o wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na drodze powiatowej nr 3633W, na odcinku ok. 900 mb łączącym 

miejscowości: Borki Wyrki i Borki Kosiorki. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2015 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Lipowa (działka nr ew. 132) w celu budowy hydrantu zewnętrznego 

nadziemnego przeciwpożarowego DN 80 wraz z króćcem DN 80, zgodnie                      

z decyzją nr D.6853.1.46.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Lipowa (działka nr ew. 132) w celu umieszczenia hydrantu zewnętrznego 

nadziemnego przeciwpożarowego w terminie od 18.09.2014 r.                                     

do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Lipowa (działka nr ew. 132) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego 

i przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie od 19.09.2014 r. do 31.12.2044 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie 

Piegawki (działki nr ew.: 23/1, 54, 69) w celu prowadzenia robót polegających 

na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w terminie od 30.08.2014 r.                        

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1254) w celu umieszczenia linii kablowej NN w terminie                  

od 23.09.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1254) w celu prowadzenia prac polegających na przebudowie 

linii napowietrznej na linię kablową, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.117.2013 z dnia 18.11.2013 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Lipowa (działka nr ew. 132) w celu wykonania przyłącza wodociągowego 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku usługowego na działkach                 

nr ew.: 729, 730 zgodnie z decyzją nr D.6853.1.44.2014 z dnia 22 kwietnia                   

2014 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Józefin (działka nr ew. 1229) w celu budowy przyłącza kablowego NN                    

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 82, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego NN 

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 127/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Józefin (działka nr ew. 1404/1) w celu budowy przyłącza kablowego NN                           

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1404/5, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego NN 

do przepompowni ścieków gminy Skórzec na działce nr ew. 183, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości 

Krzesk Majątek w celu zlokalizowania przyłącza wodociągowego do zasilenia  

działki nr ew. 179/5, 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3618W 

(działki nr ew.: 2697/1, 2697/2) oraz drogi powiatowej nr 3617W (działka                  

nr ew. 2708) w miejscowości Hołubla urządzenia infrastruktury technicznej                   

w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego NN do przepompowni ścieków gminy Skórzec na działce                          

nr ew. 791/1. 

 

            5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady i skierował do Przewodniczącego                       

Rady Powiatu projekty uchwał Rady:  

 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu, 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej                       

w drodze przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do budynku biurowo 

– administracyjnego, 

 w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych, 

 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, 

skierował również: 

 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze                  

2014 roku, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej                                

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 za I półrocze 2014 roku, 

 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2014 

roku, 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze                      

2014 roku, 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej                   

na lata 2013 – 2016” w roku 2013, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                    

za okres I półrocza 2014 roku, 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                     

za okres I półrocza 2014 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                             

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku, 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                       

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                                              

za okres I półrocza 2014 roku, 



 informację na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy 

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 przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach spółka z o.o., 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 r. 

 

            1. przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 

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

o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

 

            2. wyraził zgodę na zamówienie 16 szt. zestawów komputerowych w ramach Projektu 

EA wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet 

II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.2 „Rozwój e-usług”.  

 

            3. postanowił dofinansować do kosztów wynajmu autokaru,  do przejazdu                           

30 – osobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników policji na 13 Jasnogórskie Spotkania 

Środowiska Policyjnego w Częstochowie. 

 

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Nakory o ujęcie w planach wydatków               

na 2015 r. wykonania remontu drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Nakory, polegającego na utwardzeniu odcinka drogi od wsi do skrzyżowania               

z drogą gminną oraz wykonanie remontu przepustu. Ostateczna decyzja                     

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu             

na 2015 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3609W w miejscowości               

Nowe Opole (działka nr ew. 679) w celu umieszczenia przyłącza gazowego                   

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 525/4 w terminie od 23.09.2014 r.                            

do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3609W w miejscowości               

Nowe Opole (działka nr ew. 679) w celu prowadzenia prac polegających                 

na budowie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 

525/4, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego 

decyzją nr D.6853.1.108.2014 z dnia 28.08. 2014 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości               

Brzozów (działka nr ew. 770) w celu prowadzenia prac polegających                       

na budowie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 

763/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego 

decyzją nr D.6853.1.88.2014 z dnia 28.08. 2014 r., 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości               

Brzozów (działka nr ew. 770) w celu umieszczenia urządzeń przyłącza 

gazowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 763/1 w terminie                  

od 23.09.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W                                  

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

kablowej SN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W                                  

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 175/5, 140) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego NN do zasilania budynku pieczarkarni 

na działce nr ew. 175/7, 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3656W                 

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 132) słupów kablowych SŻ-7 oraz 

studni kablowych typu SKR-1 w chodniku, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3610W na działkę nr ew. 777/1 w miejscowości Wyłazy                   

gm. Mokobody”, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki gm. Mokobody                  

na działkę nr ew. 15/2”, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3635W do działki nr ew. 366/3 w miejscowości Przywory Duże, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W:  

- działka nr ew. 538, obręb Stok Lacki, 

- działka nr ew. 1262, obręb Stok Lacki Folwark, 

- działki nr ew.: 78, 131/2, obręb Joachimów 

                  w celu lokalizacji kabla światłowodowego relacji: Stok Lacki – Ujrzanów, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi 

nr 3606W w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna na działki nr ew.: 

127/12, 127/7”, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Kotuń 

(działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w terminie od 23.09.2014 r. do 31.12.2025 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Kotuń 

(działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu prowadzenie praz polegających                           

na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

 

na posiedzeniu w dniu 26 września 2014 r. 

 

            1. rozpatrując wniosek postanowił o dofinansowaniu zadania pn. „Poprawa układu 

komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych                 

nr 3621W Przesmyki – Dąbrowa oraz nr 3622W Mordy – Przesmyki – Kamianki – Dąbrowa 

na odcinku Kamianki Wańki – Dąbrowa” w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy 

program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.                                                                                                                               

Wg kosztorysu inwestorskiego koszt całego zadania wynosi 8 000 000 zł. 

Źródła finansowania realizacji zadania: 

1. Gmina Przesmyki – 2 000 000 zł, 



2. Dofinansowanie w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 

50% kosztów realizacji zadania, nie więcej jednak niż w kwocie 3 000 000 zł, 

3. Powiat Siedlecki – 3 000 000 zł.   

 

na posiedzeniu w dniu 29 września 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 205/364/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 205/365/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

 

            3.  rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Michała Oknińskiego                                 

o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2015 r. realizacji inwestycji:                             

1. dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 3605W pomiędzy 

miejscowościami Skórzec i Gołąbek, 2. budowa chodnika o dł. 400 m przy 

drodze nr 3605W – ul. Wesoła w Skórcu, 3. remont drogi nr 3606W                              

w miejscowości Żelków Kol. o dł. ok. 2400 m – ul. Spokojna, 4. przebudowa 

drogi nr 3653W Trzciniec – Olszyc na odcinku ok. 1000 m. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                 

na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Młynarskiej w Mokobodach o wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 3612W o dł. 500 m w miejscowości 

Mokobody oraz wykonanie chodnika. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2015 r., 

 nie wyraził zgody na posadzenie 10 szt. drzew lipy drobnolistnej Tilia corata   

w Alei Lipowej w miejscowości Krzymosze na działce nr ew. 595/2 stanowiącej 

drogę powiatową nr 3671W, 

 wyraził zgodę na remont zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Skórzec ul. Kameckiego, do nieruchomości na działkach nr ew.: 416/1, 416/2 

polegającego na wymianie betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości 

Rogóziec (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza NN do budynku 

mieszkalnego na działkach nr ew.: 287, 288/1, 288/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza NN do budynku 

mieszkalnego na działkach nr ew.: 79/2, 80, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W                                    

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

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 277/1, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Paprotnia na bezpłatne umieszczenie dwóch 

tablic informacyjnych (witaczy) w pasie drogi powiatowej nr 3617W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Kotuń (działka nr ew. 1229) w celu budowy przyłącza NN do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 68/1, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości 

Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu umieszczenia linii napowietrznej NN                 

w terminie od 29.09.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działki nr ew.:  390/2, 361, 338/4, 341/14, 340/1, 162/5, 159/1, 

167/7, 341/8, 341/12, 344/1, 651/1, 346/1, 348/1, 173/1 w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości                

Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia prac polegających 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na 

umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.70.2013 z dnia 

5.08.2013 r.  

 

            4. postanowił ufundować nagrody laureatom Powiatowej Olimpiady Wiedzy                            

o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. 

 

            5. przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji w roku 2013 projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, 

Priorytet VIII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

   sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2013, 

 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce                   

z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia 

nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013. 

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

merytorycznej Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 6 października 2014 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 206/366/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.   

 

2. wyraził zgodę na przekazanie środków PFRON w wysokości 47.125 zł                              

na dofinansowanie kosztów tworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.  

 

3. wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej 

specjalistycznej rodziny zastępczej do kwoty 2600 zł brutto od dnia 01.01.2015 r.  

 

4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Barbary Rybaczewskiej o ujęcie                    

w planie budżetu na 2015 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3633W 

Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki na odcinku ok. 900 mb, łączącym 

miejscowość Borki Wyrki z miejsc. Borki Kosiorki. Ostateczna decyzja                            

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                       

na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu na 

2015 r. realizacji przebudowy dróg powiatowych nr:  



- 3612W Mokobody-Nakory odcinek Podnieśno-Stany Duże dł. 

2000mb, odcinek Krynica-Nakory dł.1410 mb oraz budowę chodnika 

dla pieszych na odcinku Stany Duże-Krynica dł. 650 mb, 

- 3614W Suchożebry-Brzozów dł. 3200 mb,  

- 3940W Krześlin-Patrykozy odcinek Krześlin-Brzozów dł. 5200 mb. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek – sołtysa miejscowości 

Grabianów oraz radnych Gminy Siedlce: Pana Mikołaja Walo, Pani Elżbiety 

Łęczyckiej o ujęcie w planie budżetu na 2015 r. budowy chodnika  przy ul. 

Łukowskiej w Grabianowie, na odcinku od. ul. Radzyńskiej do ul. Świerkowej.  

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 2015 r. 

przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Kolonia Tokary – 

Hruszew.  

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Cepek – radnej Gminy Siedlce o ujęcie                

w planie budżetu na 2015 r. środków finansowych na zaprojektowanie oraz 

przebudowę drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska w miejscowości 

Żelków Kolonia ul. Spokojna. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Benona Kukli oraz radnych Gminy 

Skórzec o ujęcie w planie budżetu na 2015 r. realizacji zadania przebudowy 

drogi powiatowej nr 3653W Żebrak-Trzciniec-Olszyc Włościański na dł. ok. 

1400 mb. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie dwóch 

drzew gatunek lipa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3608W droga nr 

696 w miejsc. Nowe Opole na wysokości posesji TRAFIKA                

i zobowiązuje TRAFIKA  do posadzenia co najmniej 2 szt 

drzew w ciągu powyższej drogi na wysokości posesji w terminie do dnia 

31.10.2015 r. i powiadomienie o tym Starostwo. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Kaczory, gm. Wiśniew (działka nr ew. 380/1) w celu umieszczenia linii 

kablowej NN 0,4kV. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości 

Brodki, gm. Wodynie  (działka nr ew. 414/1) w celu umieszczenia linii 

kablowej NN  0,4kV. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

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

energetycznego przyłącza kablowego do zasilania budynku na działce                        

nr ew. 276/2. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Pruszyn  (działka nr ew. 544) gm. Siedlce w celu budowy energetycznego 

przyłącza kablowego NN 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków                           

na działce nr ew. 538/2. 



 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek  (działka nr ew. 140) w celu budowy energetycznego przyłącza 

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

nr ew. 101/1. 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr: 

- 3656W (działka nr ew. 1221/1) obręb Dziewule, gm. Zbuczyn, 

- 3657W (działka nr ew. 338/4) obręb Łęcznowola, gm. Zbuczyn, 

- 3641W (działka nr ew. 370) obręb Izdebki Wąsy, gm. Zbuczyn, 

- 3641W (działka nr ew. 116) obręb Izdebki Błażeja, gm. Zbuczyn, 

- 3641W (działka nr ew. 428) obręb Izdebki Kosny, gm. Zbuczyn, 

- 3667W (działka nr ew. 604/3) obręb Izdebki Kosny, gm. Zbuczyn, 

                          w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu   

                          „Internet dla Mazowsza”. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

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

kablowej NN 0,4kV. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Kaczory  (działka nr ew. 380/1) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr ew. 30. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości 

Brodki, gm. Wodynie  (działka nr ew. 414/1) w celu wykonania energetycznego 

przyłącza kablowego do zasilania budynku na działce nr ew. 218/2. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wodynie  (działka nr ew. 699) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku na działce nr ew. 871/2. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wodynie (działka nr ew. 699) w celu umieszczenia linii kablowej NN 0,4kV                 

o powierzchni 0,27 m². 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Benona Kukli, radnych Gminy 

Skórzec oraz mieszkańców miejscowości Skórzec i Dąbrówka Stany o ujęcie              

w planie budżetu na 2015 r. realizacji zadań: 1. Wykonanie połączenia 

miejscowości Skórzec z miejscowością Dąbrówka Stany przez wykonanie 

chodnika dł. 800 mb. i nawierzchni dł. 800mb, 2. remont drogi na odcinku 

400mb od skrzyżowania w m. Dąbrówka Stany w kierunku Nowak przez 

nawiezienie żwiru i wyrównanie równiarką w ciągu drogi powiatowej 3605W 

Kotuń-Nowaki-Skórzec-Gołąbek. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wojciecha Klepackiego o ujęcie                 

w planie budżetu na 2015 r. realizacji zadań: 1. przebudowa drogi powiatowej 

nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański dł. 6000 mb, 2. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3650W Stoczek Łukowski-Rudnik-Żebraczka na odcinku od 

drogi wojewódzkiej 802 do m. Rudnik Duży, 3. Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej nr 3649W Wodynie-Kołodziąż na odcinku od drogi wojewódzkiej 

803 w kierunku m. Wola Serocka dł. 2000 mb. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek rady sołeckiej wsi Podnieśno i Stany Duże oraz radnych 

Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu na 2015 r. realizacji zadania 

przebudowy drogi powiatowej nr 3612W Mokobody-Nakory odcinek 



Podnieśno – Stany Duże dł. ok. 2000 mb. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2015 r. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) oraz Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185)                    

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi nr 3606W  w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) oraz Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185)                  

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ulic: Poręby i Spacerowej w Zbuczynie                     

o ujęcie w planie budżetu na 2015 r. budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3637W Zbuczyn-Łęcznowola na ul. Poręby. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu              

na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w planie budżetu                           

na 2015 r. przebudowy dróg powiatowych nr: 

- 3929W Paprotnia-Sokół Podlaski do granicy gminy Paprotnia (rondo                         

i chodniki) oraz na wysokości wsi Kaliski do granicy z Gminą Repki,  

- 3618W w miejsc. Rzeszotków wykonanie chodników i nawierzchni,  

- 3624W Paprotnia-Koryciany wykonanie nawierzchni i chodnika                      

w m. Pluty i Paprotnia,  

- 3619W Paprotnia – Czarnoty w m. Nasiłów i Czarnoty budowę 

chodników odwodnienia i nawierzchni. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Józefy Rychlik o ujęcie w planie 

budżetu na 2015 r. przebudowy dróg powiatowych nr: 3661W Męczyn-Niwiski 

na odcinku Mokobody-Męczyn dł. 2 400 mb, 3612W Mokobody-Nakory na 

odcinku Mokobody-Osiny Dolne i Podnieśno-Nakory, opracowanie 

dokumentacji technicznej na  w/w odcinki drogi powiatowej w celu złożenia 

wniosku na przebudowę w  ramach „Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych”, oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3611W Mokobody-

Suchożebry na odcinku Mokobody-Osiny Górne o dł. 2 870 mb. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Benona Kukli, radnych Gminy 

Skórzec i mieszkańców miejsc. Skórzec i Dąbrówka Stany o ujęcie w planach 

wydatków majątkowych na lata 2015-2017 wykonania chodników, 

odwodnienia nawierzchni oraz wjazdów na posesje na odcinku ok. 1600 – 

1700 mb w ciągu drogi nr 3645W Dąbrówka Stany-Czerniejew-Ozorów. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 wyraził zgodę na bezpłatne umieszczenie tablic reklamowych /witaczy/                    

w pasach dróg powiatowych nr: 3612W, 3617W, 3940W, 3615W. 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3652W w miejscowości 

Czachy gm. Domanice (działka nr ew. 569) w celu wymiany dwóch słupów 

pojedynczych ŻN na słupy pojedyncze wirowe. 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn gm. Siedlce (działki nr ew.: 117, 236/10) w celu zlokalizowania 

przyłącza wodociągowego do zasilenia działki nr ew. 236/9.       

    



5. zaakceptował nowe zasady udostępniania sali konferencyjnej Nr 107:  

1. Sala konferencyjna będzie udostępniana: 

a) do 3 godzin za kwotę 250 zł + VAT, 

b) powyżej 3 godzin za kwotę 400 zł + VAT. 

2. Jednostki organizacyjne Powiatu Siedleckiego będą korzystały nieodpłatnie z sali 

konferencyjnej. 

3. Starosta Siedlecki może udostępnić nieodpłatnie salę konferencyjną na potrzeby jednostek 

administracji publicznej oraz organizacji i stowarzyszeń na cele nie związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. 

4. Starosta Siedlecki może udostępnić nieodpłatnie salę konferencyjną innym instytucjom nie 

wymienionym w pkt 3 oraz osobom fizycznym po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu. 

 

6. wyraził zgodę na: 

1. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa, motocykla 

marki KYMCO, model Agility City, nr identyfikacyjny LC2C00009100404,                             

z wartością początkową 2.150 zł brutto. 

2. Po przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa 

dokonać sprzedaży ww. motocykla w drodze przetargu publicznego prowadzonego 

w formie licytacji ustnej.  

3. Przyjęcie ceny 2.150 zł jako cenę wywoławczą sprzedaży ww. motocykla. 

 

7. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego                            

w Siedlcach zużyte i nienadające się do dalszej eksploatacji składniki majątku ruchomego,                   

po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.  

 

8. przyjął: 

 sprawozdanie na temat ilości przyznanych środków na terenie Powiatu 

Siedleckiego na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej, 

 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2014, 

 informację nt. 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 

posiedzenia merytorycznych Komisji 

 

9. wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy najmu garażu i części wiaty garażowej                      

z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie NFZ Delegatura                                   

w Siedlcach na okres 3 lat, tj. na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r., 

ustalając czynsz na 2015 r. w wysokości 295,30 zł netto, który w kolejnych latach będzie 

waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

2015 r. i 2016 r. ogłaszany w MP przez Prezesa GUS. 

 

10.uzgodnił wysokość kosztów surowca przeznaczonego na całodzienne wyżywienie           

na rok szkolny 2014/2015 w kwocie 8 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Stoku Lackim. 

 

11.postanowił o przyznaniu nagród pieniężnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorom placówek prowadzonych przez Powiat Siedlecki: 



 Pani Annie Hołownia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Stoku Lackim, 

 Pani Jolancie Jagiełło Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Stoku Lackim, 

 Pani Krystynie Zarzeckiej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.  

 

na posiedzeniu w dniu 13 października 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 207/367/2014 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                      

w 2014 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 207/368/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

71095/.  

 

            3. podjął uchwałę Nr 207/369/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

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

 

            4. podjął uchwałę Nr 207/370/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  

 

            5. 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. 

 

            6. 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. 

 

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

zadaniowym i finansowym realizowanych 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 6.500.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą             

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie   szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym                            

lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa                           

we współzawodnictwie sportowym i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą       

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            10.rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie  postanowił 

dofinansować wydanie folderu o szkole oraz pamiątek okolicznościowych z okazji Jubileuszu 

150-lecia Szkoły w Pruszynie.    



            11.podjął uchwałę Nr 207/371/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane.  

Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Kotuń na wykonanie prac polegających na budowie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 1249/1 obręb Kotuń, działka    

nr ew. 1418 obręb Broszków) w miejscowości Kotuń ul. Siedlecka dł. 100 mb, strona prawa 

na wysokości działek: 637/3, 795/2, 795/3, 795/8, 795/11. 

 

            12.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 699) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza wodociągowego w terminie od 24.10.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz 

ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 699) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do zasilania 

budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 869, 870, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3617W                                

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) przyłącza gazu ziemnego 

średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 22/5, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1249/1) w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN                       

w terminie od 13.10.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1249/1) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr ew. 408, zgodnie z decyzją                                       

nr D.6853.1.22.2014 z dnia 10 maja 2014 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W                                    

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1229) w celu zlokalizowania przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do zasilania działki nr ew. 68/1, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej    

nr 3671W do działki nr ew. 377/3 w miejscowości Krzymosze, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Przywory Duże do nieruchomości nr ew. 99, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie wydatków na 

2015 r. zadań: 1. budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości 

Czachy, 2. ułożenie masy asfaltowej na drodze Olszyc – Trzciniec. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o ujęcie w planie wydatków na 

2015 r. zadania przebudowy dróg powiatowych nr: 3661W, 3612W, 3611W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Grzegorza Pomikło o ujęcie                         

w planie inwestycyjnym na 2015 r. zadania przebudowy dróg powiatowych nr: 

3642W na odcinku 1500 mb, 2050W w miejscowości Krzesk królowa Niwa. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2015 r.   

 

           13.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. 

 

            14.nie przyjął propozycji Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącej zamiany 

nieruchomości. Propozycja, po przeprowadzeniu konsultacji w kontekście wykorzystania 

nieruchomości na potrzeby PODGiK nie spełnia oczekiwań Powiatu. 

 

 

Starosta Siedlecki 

                                         /-/  Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


