SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 października 2014 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3634W
oświetlenia ulicznego na odcinku od końca miejscowości Wólka Wiśniewska
do drogi krajowej nr 63, 2. wyraził zgodę na zlokalizowanie w pasie drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory oświetlenia ulicznego,
 uzgodnił projekt pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów –
Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku granica powiatu –
Tokary”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości
Domanice (działka nr ew. 1381) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Hołubla (działka nr ew. 2697/1) w celu budowy sieci energetycznej
linii SN i nn,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu budowy zjazdu na
działkę nr ew. 1212/1 w miejscowości Stok lacki – Folwark, w dniu
21 października 2014 r.,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3661W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 477/3 w miejscowości
Wólka Proszewska.
2. postanowił umorzyć Wójtowi Gminy Suchożebry koszty upomnienia z tytułu zwłoki
w uiszczeniu należności jednorazowej i opłaty rocznej za wyłączenie gruntu
z produkcji rolnej.
3. postanowił udzielić dofinansowania dla spółek wodnych z terenu powiatu
w wysokości 72 000 zł, na bieżące wykonanie, utrzymanie i eksploatację wód
i urządzeń wodnych w 2015 r. Kwota ta stanowi 67,5% kwoty zgłoszonej w ofertach spółek
wodnych.
4. nie wyraził zgody na dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży zespołu
ACTIV-DANCE, działającego przy Wiejskim Domu Kultury w Gręzowie na wycieczkę,
z uwagi na brak środków w budżecie powiatu na ten cel.
5. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
Powiatu Siedleckiego,
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017,
 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 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,
 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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 6.500.000 zł,
 w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015
skierował również sprawozdania:
 z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata 2005 – 2013”
w roku 2013,
 z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych
w roku 2014,
 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,
 z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2011 – 2020” w roku 2013
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. postanowił zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu na 2015 r. dla
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy i Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wojnowie w wysokości wynikającej z naliczenia subwencji oświatowej wg
danych statystycznych wykazanych w SIO i przyjętych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej dla tych placówek.
na posiedzeniu w dniu 27 października 2014 r
1. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim wyraził zgodę na obniżenie o 30 % , w najbliższej licytacji ceny wywoławczej
samochodu marki Ford Fagy Transit Furgon 350 L o nr rejestracyjnym WSI 50FS.
2. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku – Królowa Niwa postanowił
dofinansować do wyjazdu drużyny piłki ręcznej dziewcząt i chłopców z gimnazjum na Finał
Wojewódzkich Rozgrywek LZS, który odbędzie się w dniu 4 listopada br. w okolicach Sierpca.
3. przyjął „Założenia do projektu planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz
projektu planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2015”.
na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2014 r
1. podjął uchwałę Nr 210/372/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2014 r.

2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Broszków
(działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku
usługowo – magazynowego na działkach nr: 1484, 1485, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.81.2014 z dnia 14.07.2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Broszków
w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie od 6.11.2014 r.
do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Głuchówek w celu umieszczenia linii napowietrznej nn oraz wymiany przyłączy
napowietrznych nn w terminie od 7.11.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Głuchówek w celu wykonania linii napowietrznej nn oraz wymiany przyłączy
napowietrznych nn w terminie 5 – 6.11.2014 r. ,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3631W
do działki nr ew. 123 w miejscowości Pruszynek,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) w celu budowy linii kablowej SN,
 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
- 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93),
- 3640W w miejscowości Rzążew (działka nr ew. 584/3),
- 3638W w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa (działka nr ew. 1805/2)
w celu budowy sieci wodociągowej (przejścia poprzeczne do istniejącego
wodociągu),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 2044W
do działki nr ew. 673 w miejscowości Korczew.
3. postanowił:
 dokonać sprzedaży motocykla marki KYMCO model Agility City,
nr identyfikacyjny LC2C00009100404, w drodze II przetargu publicznego
prowadzonego w formie licytacji ustnej,
 przyjąć 50% ceny 2 150 zł, tj. 1075 zł jako cenę wywoławczą sprzedaży
motocykla,
 wyraził zgodę na dokonanie fizycznej likwidacji motocykla w przypadku
kolejnego (drugiego) unieważnienia postępowania z powodu braku
licytujących poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu lub do punktu zbierania pojazdów.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach za III kwartały 2014 r.




5. postanowił o umorzeniu należności wraz z odsetkami:
w kwocie 51,62 zł, z tytułu zamówienia nr 2545/2012 w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach,
w kwocie 93,58 zł, z tytułu zamówienia nr 1572/2010 w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach,



w kwocie 316,68 zł, z tytułu zamówienia nr 3021/2012 w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2014 r

1. przy jednym głosie wstrzymującym – Pani Józefy Rychlik, podjął uchwałę
Nr 211/373/2014 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018. Sporządzony projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 –
2018 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd postanowił przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. przy jednym głosie wstrzymującym – Pani Józefy Rychlik, podjął uchwałę
Nr 211/374/2014 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego.
Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego z tabelami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2014 r. i źródłach finansowania
deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2015 r. Zarząd postanowił przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. postanowił o zatrudnieniu na czas nieokreślony Pana Włodzimierza Drabarka –
dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
Pan Drabarek w dniu 6 listopada br. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na zasadach
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz złożył ślubowanie w dniu 7 listopada br.,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2014, poz. 1202).
4. rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s
w Chodowie postanowił udzielić dofinansowania do kosztów związanych z wydrukiem
materiałów promocyjnych i informacyjnych nt. koncertu „The Best of Queen”,
organizowanego w dniu 3 grudnia 2014 r. w ramach międzynarodowego dnia walki w AIDS.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3635W
(działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 503, 507/2) w miejscowości
Rakowiec urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci gazowej
średniego ciśnienia z przyłączami do budynków,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy linii kablowej SN,
 uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa sieci energetycznej nn w miejscowości
Olszyc Szlachecki gm. Domanice”,













zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
1) 3663W (działka nr ew. 202/2) obręb Laskowice,
2) 3663W (działka nr ew. 448) obręb Góry,
3) 3601W (działka nr ew. 511) obręb Góry,
4) 3601W (działki nr ew.: 624, 182) obręb Tokary,
5) 3663W (działka nr ew. 106) obręb Tokary
w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu
„Internet dla Mazowsza”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Pieńki (działka nr ew. 435) w celu zlokalizowania przyłącza
wodociągowego do zasilania budynku na działce nr ew. 93/1,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki
(działka nr ew. 412) w celu prowadzenia prac polegających na budowie
przyłącza gazowego do budynku na działce nr ew. 22/5, zgodnie z decyzją nr
D.6853.1.134.2014 z dnia 13.10.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki
(działka nr ew. 412) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową
przyłącza gazowego do budynku na działce nr ew. 22/5, w terminie
od 12.11.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne (działki nr ew.: 319, 96) linii kablowej SN,
uzgodnił projekt budowlany nr.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia
wraz z przyłączami w miejscowości Mokobody ul.: Cmentarna, Młynarska,
Ks. Brzóski, Poprzeczna, Polna”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
dróg powiatowych nr: 3661W, 3611W, 3612W,
nie wyraził zgody na budowę w 2015 r. chodnika i ścieżki rowerowej
na odcinku Kownaciska – Krześlin, w ciągu drogi powiatowej nr 3615W.
na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2014 r

1. podjął uchwałę Nr 212/375/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2014 r.
2. podjął uchwałę Nr 212/376/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 175/322/2014
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 marca 2014 roku 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.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 nieodpłatnie przekazać stare znaki drogowe zdemontowane z przebudowanej drogi
powiatowej nr 2044W Dąbrowa Korczew,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 424/2,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kol. (działka nr ew. 533/1) gm. Siedlce w celu budowy energetycznego








przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 144/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków gm. Paprotnia (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia prac
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
na działce nr ew. 408/2,
zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
do nieruchomości na działkach nr: 729, 730 w miejscowości Zbuczyn, ul. Lipowa,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa (działki nr ew. 1041/1, 1042) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej,
prośba Wójta Gminy Paprotnia o zmianę celu dotacji z zakresu realizacji zadania
z zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na zakupy
inwestycyjne, tj. zakup pługa do odśnieżania będzie rozpatrzona na następnym
posiedzeniu Zarządu Powiatu.

4. przyjął do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa, samochód
osobowy Ford, model Escort Bolero o numerze rejestracyjnym WWE67NK, z wartością
początkową 2700 zł brutto oraz postanowił o jego fizycznej likwidacji poprzez przekazanie
przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania pojazdów.
na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 r.
1. przyjął projekty umów użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a:
 firmą TRANS-ŻWIR s-ka jawna
Siedlce ul. Brzeska 102B. Przedmiotem
użyczenia jest pług czołowy ciężki z płytą do zimowego utrzymania dróg,
 Panem
wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Wójta
Gminy Przesmyki pod nr 375/05 w dniu 23.11.2005 r., prowadzącym firmę pod
nazwą: „Firma Handlowo-Usługowa
”. Przedmiotem użyczenia jest
piaskarka P1 J.D do zimowego utrzymania dróg,
 Panem
prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
. Przedmiotem użyczenia
jest pług czołowy dwulemieszowy oraz piaskarka P1 J.D do zimowego utrzymania
dróg.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 149
w miejscowości Pióry Pytki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
(działka nr ew. 87) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania fermy
drobiu na działce nr ew. 14/1, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.91.2014
z dnia 28.07.2014 r.,


















zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie od 25.11.2014 r.
do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
- 2233W (działka nr ew. 481) obręb Borki gm. Wodynie,
- 2258W (działka nr ew. 477) obręb Borki gm. Wodynie
w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu
„Internet dla Mazowsza”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości
Pieńki (działka nr ew. 87) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 29/5,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości
Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 448/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 219/12,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu budowy energetycznego
przyłącza kablowego nn do zasilania nieruchomości na działce nr ew. 180/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości
Nakory (działka nr ew. 551) w celu budowy kabla SN do fermy drobiu,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na wysokości działek nr ew.: 1017/1, 1004, 998/2, 992,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia sieci kanalizacji
sanitarnej w terminie od 25.11.2014 r. do 31.12.2034 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w celu budowy zjazdu na
działkę nr ew. 777/1 w miejscowości Wyłazy, w dniu 28 listopada 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 177
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.110.2014 z dnia 28.08.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 177 w terminie od 28.11.2014 r.
do 31.12.2014 r. oraz ustalił opłatę roczną,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Wójtowi Gminy Przesmyki pługa
czołowego do zimowego utrzymania dróg.
na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2014 r.

1. podjął uchwałę Nr 214/377/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2014 r.
2. podjął uchwałę Nr 214/378/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 3 szt.
drzew (gatunek klon) rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3667W,
na działce nr 204/1 w miejscowości Izdebki Kośmidry, na wysokości działki
nr ew. 416 obręb Izdebki Kośmidry gm. Zbuczyn oraz uprzątnięcie terenu.
Zarząd zobowiązał wycinającego do posadzenia co najmniej 3 szt. drzew
w ciągu powyższej drogi na wysokości działki nr ew. 416, obręb Izdebki
Kośmidry gm. Zbuczyn w terminie do dnia 31.05.2015 r. i powiadomienia
o tym Starostwo,
 uzgodnił projekt budowlano – wykonawczy pn: „Likwidacja słupa kablowego
oraz budowa przyłącza kablowego do budynku biurowo – mieszkalnego przy
ul. Lipowej działka nr ew. 729, 730 w miejscowości Zbuczyn”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowościach:
Podawce (działka nr ew. 146), Stary Bartków (działka nr ew. 335) w celu
umieszczenia telekomunikacyjnej linii kablowej HDPE Ø40 w terminie
od 10.12.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowościach:
Paprotnia, Stary Bartków w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej
HDPE Ø40 zgodnie z decyzją nr D.6853.1.86.2014 z dnia 21.07.2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w celu budowy dwóch
zjazdów na działki nr ew.: 127/12, 127/7 w miejscowości Żelków Kol.
ul. Spokojna 3 w dniu 2 grudnia 2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule
ul. Akacjowa w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie
od 2.12.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne
w celu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.95.2013 z dnia 7.10.2013 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości
Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 79/3,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu budowy linii elektroenergetycznej
kablowej SN,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania nieruchomości na działce nr ew. 126,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Pieńki (działka nr ew. 87/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 46/4, 48/4, 52/4.
4. przyjął projekty umów użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a:
 Gminą Suchożebry - przedmiotem użyczenia jest pług skośny z płytą
do zimowego utrzymania dróg,
 Gminą Korczew - przedmiotem użyczenia jest pług czołowy oraz piaskarka
do zimowego utrzymania dróg.

5. zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – od dnia 1 września 2014 r. i aneks nr 2
do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim – od dnia 1 października 2014 r.
6. podjął uchwałę Nr 214/379/2014 w sprawie umowy określającej warunki
organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach.
7. postanowił dokonać zapłaty kwoty 2.000 zł – zgodnie z wezwaniem do zapłaty, jako
nienależnie uiszczonej za wydanie karty pojazdu, w związku z rejestracją pojazdów:
 samochodu DAF FA 380 95XF, nr rejestracyjny WSI 88CH,
 samochodu Renault Kangoo, nr rejestracyjny WSI 70FA,
 samochodu Renault 19, nr rejestracyjny WSI 88ET,
 samochodu DAF FA 380 95XF, nr rejestracyjny WSI 80GG.
8. postanowił dokonać zwrotu kwoty 425,00 zł będącej opłatą za wydanie karty
pojazdu – dotyczy samochodu osobowego Audi 80, rok produkcji 1994, nr rejestracyjny
WSI 77FP.
9. postanowił o zapłacie dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej
Siedlce ul. Podmiejska 9 należności:
 zgodnie z fakturą nr 90/X/2014 z dnia 29 października 2014 r. – za parking
samochodu AUDI A4 (brak nr rejestracyjnego),
 zgodnie z fakturą nr 91/X/2014 z dnia 29 października 2014 r. – za parking
samochodu FIAT nr rejestracyjny WSI 5K02.
10.rozpatrzył wniosek dotyczący obniżenia firmie Foldruk
Siedlce
ul. Starzyńskiego 5 od dnia 1.01.2015 r. wysokości czynszu za wynajem miejsca
pod zainstalowaną reklamę świetlną przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul.
Piłsudskiego 40 w Siedlcach oraz wstrzymanie jego corocznej waloryzacji. Zarząd postanowił
utrzymać dotychczasowe warunki umowy w 2015 r.
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2014 r.
1. podjął uchwałę Nr 215/380/2014 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 pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. 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 pod obrady Rady.
5. przyjął informację o stanie budżetu, realizacji inwestycji i innych ważnych
sprawach dla Powiatu na dzień 31.10.2014 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany w Uchwale
Nr XXI/126/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Dotyczy projektu pn.:”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
zwany „Projektem EA”.
7. rozpatrując prośbę Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o przedłużenie
umowy najmu części wiaty garażowej o powierzchni 10 m2 postanowił o zawarciu nowej
umowy na okres 3 lat tj. od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r., ustalając czynsz w wysokości
128,15 zł netto miesięcznie. Czynsz będzie waloryzowany od 1.01.2016 r. corocznie o wzrost
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 nie wyraził zgody Wójtowi Gminy Paprotnia na zmianę przeznaczenia dotacji
zapisanej w porozumieniu z Gminą nr 6 z dnia 31.10.2014 r.,
 nie wyraził zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą powiatową
nr 3666W, na odcinku Tarcze – Grubale – Pustki – Stok Lacki (ul. Pałacowa)
w terminie 11.12.2014 r. – 31.12.2014 r.,
 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Podnieśno
gm. Suchożebry”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej
nr 3612W – zgodnie z decyzją nr D.6853.1.117.2014 z dnia 29.09.2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3658W w miejscowości
Wólka Kamienna (działka nr ew. 383) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie linii napowietrznej nn, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia, wydanego decyzją nr D.6853.1.26.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3658W w miejscowości
Wólka Kamienna w celu umieszczenia linii napowietrznej nn w terminie
od 9.12.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1229) w celu prowadzenia prac polegających na budowie
przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 66,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, udzielonego decyzją
nr D.6853.1.133.2013 z dnia 13.10.2013 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na działce
nr ew. 68/1) w terminie od 8.12.2014 r. do 31.12.2020 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale
(działka nr ew. 504) w celu prowadzenia prac polegających na wykonaniu
przyłącza kablowego nn zasilającego przepompownie ścieków (działka nr ew.


















137/2), stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, udzielonego
decyzją nr D.6853.1.63.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale
w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie od 10.12.2014 r.
do 31.12.2045 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 wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej w terminie 8-9 grudnia 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia sieci kanalizacji
sanitarnej w terminie od 9.11.2014 r. do 31.12.2034 r. ora ustalił opłatę
roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn
(działka nr ew. 132) w celu wykonania przebudowy sieci napowietrznej oraz
budowy ziemnego przyłącza kablowego do budynku biurowo – mieszkalnego
na działkach nr ew.: 729, 730 w dniu 9.12.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn
(działka nr ew. 132) w celu umieszczenia energetycznej linii kablowej RHDPE
40/3,7 w terminie od 9.12.2014 r. do 31.12.2034 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości
Pluty (działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego nn,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory
(działka nr ew. 551) w celu budowy przyłącza kablowego SN do fermy drobiu
na działce nr ew. 616, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.152.2014 z dnia
24.11.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory
(działka nr ew. 551) w celu umieszczenia energetycznej linii kablowej SN
w terminie od 10.12.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3631W na działkę nr ew. 123 w miejscowości Pruszynek
gm. Siedlce w ramach rozbudowy sklepu spożywczo – przemysłowego”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu budowy energetycznego
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew.
350/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408/2,
rozpatrzył wniosek sołtysa miejscowości Borki Wyrki o wykonanie w 2015 r.
przebudowy drogi powiatowej Borki Wyrki – Borki Kosiorki, na długości
900 mb. Zarząd nie widzi możliwości przebudowy powyższego odcinka drogi
w 2015 r., z uwagi na brak środków w budżecie powiatu na ten cel.

9. postanowił przyznać nagrodę dla
zawodniczki
Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie za osiągnięcia sportowe w 2014 r.
w podnoszeniu ciężarów , tj.: zdobycie tytułu Mistrzyni Europy do lat 23, ponowne zdobycie
mistrzostwa Polski, zdobycie srebrnego medalu podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
do lat 23.

10.podjął uchwałę Nr 215/381/2014 w sprawie darowizny własności ruchomości
w postaci rębaka – rozdrabniacza gałęzi.
Zarząd postanowił przekazać Związkowi Spółek Wodnych w Siedlcach ul. Młynarska 1,
w drodze darowizny własność rębaka – rozdrabniacza do gałęzi, zarejestrowanego jako
przyczepa specjalna rębak do gałęzi – nr rejestracyjny: WS 90363.
11. rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach postanowił sfinansować koszty wyżywienia uczestników XVI
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn. „Sztuka bez granic – Pejzaż Mazowiecki”
odbywającego się w dniach 28.10 – 18.11. 2014 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) urządzeń infrastruktury
technicznej tj. linii kablowej SN oraz słupa linii napowietrznej SN,
 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Przebudowa i budowa sieci
elektroenergetycznej - linii kablowej i napowietrznej nn 0,4 kV
z urządzeniami w miejscowości Skórzec ul. Wesoła”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonani energetycznego
przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 403, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.62.2014 z dnia 26 maja 2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania działki nr ew. 321/2, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.71.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Paprotnia w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn
do zasilania przepompowni ścieków na działce nr ew. 321/2 w terminie
od 17.12.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn
w terminie od 16.12.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka
(działka nr ew. 93) w celu budowy przyłącza wodociągowego
PE 110 do działki nr ew. 274/1, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.93.2014
z dnia 28.11.2014 r.,















zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Jasionka w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do zasilania budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 174/1 w terminie od 16.12.2014 r.
do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Podawce (działka nr ew. 146) w celu budowy telekomunikacyjnej linii
kablowej HDPE Ø40, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.86.2014 z dnia
21.07.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn
w terminie od 18.12.2014 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa
w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn w terminie
od 17.12.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
przekazać nieodpłatnie na rzecz Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach drewno pozyskane z wycinki 34 szt. drzew rosnących w pasie
drogi powiatowej nr 2044W, na odcinku Dąbrowa – Korczew. Drzewa zostały
usunięte na podstawie: 1. Decyzji Wójta Gminy Korczew, znak:
RŚ.6131.29.2014 z dnia 9.05.2014 r., 2. Decyzji Wójta Gminy Przesmyki,
znak: GKIGk.6131.2014 z dnia 22.04.2014 r.,
zezwolił na zajęcie 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, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.114.2014 z dnia 15.09.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa
(działka nr ew. 589/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 189, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.90.2014
z dnia 28.07.2014 r.,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) sieci gazowej średniego
ciśnienia.

4. przyjął projekt umowy nr RS 640.1.U-2.2014 określającej warunki i wysokość
dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
5. rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach postanowił dofinansować wydatki związane z organizacją spotkania
wigilijnego dla osób samotnych, ubogich potrzebujących pomocy z terenu
powiatu siedleckiego.
6. podjął uchwałę Nr 216/382/2014 w sprawie powołania Pana Marka Błaszczyka
na dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach i określenia
miesięcznego wynagrodzenia.
7. podjął uchwałę Nr 216/383/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
8. wyraził zgodę Domowi na Zielonym Wzgórzu Kisielanach na:
 przekazanie na podstawie umowy darowizny, Caritas Diecezji Siedleckiej
nieprzydatnych pozostałych środków trwałych, wg załącznika,



zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach przekazanych na podstawie darowizny i protokołu zdawczoodbiorczego pozostałych środków trwałych wymienionych w załączniku.
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r.

1. podjął uchwałę Nr 217/384/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2014 r.
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 r.
1. rozpatrując prośbę dyrektora firmy Sport Premium sp. z o.o. Warszawa ul.
Denarowa 25 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu miejsca pod gablotę informacyjną,
posadowioną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach postanowił:
 zawrzeć nową umowę na czas określony tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2017 r. na dotychczasowych warunkach z tym, że wysokość czynszu na 2015 r.
wyniesie 2678,61 zł netto rocznie (wzrost o przewidywany wzrost średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. – o 2,4%),
 czynsz będzie waloryzowany od dnia 1.01.2016 r. corocznie o wzrost
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany
w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek
- radnego Gminy Przesmyki
o budowę barierki ochronnej w Przesmykach na ul. Narutowicza, przy rzece
Kołodziejce oraz budowę chodnika o długości 100 mb przy tej samej ulicy.
Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi
możliwości wykonania w 2015 r. barierki oraz chodnika,
 wskazać ubezpieczyciela dróg powiatowych oraz podać numer polisy
ubezpieczeniowej zainteresowanemu, w związku z kolizją drogową z udziałem
sarny w miejscowości Czarnowąż w ciągu drogi powiatowej nr 3675W,
jednocześnie informując o oznakowaniu kompleksu leśnego znakami
ostrzegawczymi,
 rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców przy Zespole Oświatowym
w Nowych Iganiach oraz mieszkańców Nowego Opola o budowę chodnika
i ścieżki rowerowej na ulicy Okrężnej w Nowym Opolu. Zarząd, z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości budowy
w 2015 r. chodnika i ścieżki rowerowej na powyższej drodze,
 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3626W, 3933W, 3929W,
3617W w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 140, 249/1, 358, 328) w celu
umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w terminie
od 22.12.2014 r. do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3605W do działki nr ew. 152/15 w miejscowości Skórzec,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości
Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu budowy energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 350/2,
 wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) sieci elektroenergetycznej
kablowej SN,
















zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na wysokości działek nr ew.: 942, 952, 957,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu budowy złącza kablowego do zasilania
przepompowni ścieków na działce nr ew. 321/2,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) przyłącza kablowego nn
w celu zasilania budynku na działce nr ew. 898/7,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka (działka nr ew. 385) w celu prowadzenia prac polegających
na wykonaniu linii kablowej SN oraz nn w celu zasilania działki nr ew. 74/2,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, udzielonego decyzją
nr D.6853.1.108.2014 z dnia 28 października 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka (działka nr ew. 385) w celu umieszczenia energetycznej linii
kablowej SN oraz nn zasilającej w energię działkę nr ew. 74/2, w terminie
od 23.12.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
(działka nr ew. 1750) w celu prowadzenia prac polegających na wykonaniu
linii energetycznej kablowej nn, dla zasilenia w energię elektryczną działki
nr ew. 1580/4, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia,
udzielonego decyzją nr D.6853.1.4.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia energetycznej linii kablowej nn zasilającej w energię
działkę nr ew. 1580/4 w terminie od 23.12.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działka nr ew. 671) w celu prowadzenia prac polegających
na wykonaniu przyłącza kablowego nn w celu zasilenia w energię działki
nr ew. 671, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, udzielonego
decyzją nr D.6853.1.72.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1229) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego
nn do zasilania działki nr ew. 66, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia, udzielonego decyzją nr D.6853.1.80.2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

3. przyjął projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego
w 2015 roku przez „Telewizję Powiatową” www.tvpowiat.pl.
4. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem VII Fesiwalu Kolęd
i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza”, organizowanego w dniach od 1 stycznia
do 1 lutego 2015 r. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród
dla laureatów Festiwalu.
5. podjął uchwałę Nr 218/385/2014 w sprawie ustanowienia przez Siedlecką
Spółdzielnię Mieszkaniową odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Powiatu Siedleckiego.

na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014 r.
1. podjął uchwałę Nr 219/386/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018.
2. podjął uchwałę Nr 219/387/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu umieszczenia przyłączy napowietrznych
nn w terminie od 8.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia prac polegających
na wykonaniu przyłączy napowietrznych nn, wymianie słupów oraz stacji trafo
w terminie 8.01.2015 r. oraz 12.01.2015 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn zasilającego w energię działki nr ew.: 79/2, 80
w terminie od 2.01.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 79/2, 80, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.124.2014 z dnia 29.09.2014 r.
4. postanowił dokonać zmiany planu wydatków budżetu powiatu pomiędzy zadaniami
w kwocie 19.800 zł polegającej na zmniejszeniu planu w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Gostchorzy przy jednoczesnym zwiększeniu planu w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie.
Ustalono plan po zmianach dla:
a) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy na kwotę 2.152.839 zł,
b) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojowie na kwotę 2.953.765 zł.
na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2015 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
własności nieruchomości niezabudowanej wraz z odpłatną służebnością gruntową
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 220/388/2015 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg
powiatowych w powiecie siedleckim na lata 2015 – 2020”.
3. postanowił o zapłacie dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej
Siedlce ul. Podmiejska 9 należności zgodnie z fakturą nr 97/XI/2014 z dnia
25 listopada 2014 r. – za parking samochodu Ford Escort, nr rejestracyjny: WWE67NK.
4. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników Regionalnego Turnieju
Piłki Nożnej „Dzikich drużyn” Sokolik 2015.

5. postanowił o podpisaniu projektu umowy o współpracy w dziedzinie promocji
powiatu siedleckiego przez Katolickie Radio Podlasie z siedzibą w Siedlcach
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 56.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W, na granicy
miejscowości: Pustki, Grubale (działki nr ew.: 73, 504) w celu budowy
przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 83,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Nowaki
(działka nr ew. 458/1) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów w terminie 8.01.2015 r.
oraz 16.01.2015 r., stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia,
udzielonego decyzją nr D.6853.1.75.2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Nowaki
w celu umieszczenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna –
Siedlce Ujrzanów w terminie od 16.01.2015 r. do 31.12.2055 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Ług (działka nr ew. 635) w celu budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów w terminie
8.01.2015 r. oraz 16.01.2015 r., stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia, udzielonego decyzją nr D.6853.1.75.2012 z dnia 18 czerwca
2012 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Ług w celu umieszczenie napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów w terminie od 16.01.2015 r.
do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wiesława Klimka o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2015 r. zadania budowy drogi powiatowej nr 3675W
na odcinku Józefin – Polaki o długości 1 300 mb. Zarząd widzi potrzebę
budowy powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak z uwagi na ograniczone
możliwości budżetu powiatu w 2015 r. nie będzie to możliwe.
Powyższy odcinek drogi zostanie wyremontowany, gdy tylko warunki
na to pozwolą.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Mokobody
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 221/389/2015 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych
przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2014 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Rogóziec
(działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku























mieszkalnego na działkach nr ew.: 287, 288/1, 288/2, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.125.2014 z dnia 29.09.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Rogóziec
(działka nr ew. 129) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie:
od 13.01.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Krzymosze (działka nr ew. 595/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 277/1, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.126.2014 z dnia 29.09.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Helenów
(działki nr ew.: 295, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1) w celu umieszczenia przyłącza
kablowego nn w terminie: od 13.01.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1254) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn,
w terminie od 13.01.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1254) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku na
działce nr ew. 796/4, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.92.2014 z dnia
28.07.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Helenów
(działki nr ew.: 295, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 67/6, zgodnie
z decyzją nr D.6853.1.82.2014 z dnia 21.07.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Krzymosze (działka nr ew. 595/1) w celu umieszczenia
przyłącza kablowego nn w terminie od 13.01.2015 r. do 31.12.2046 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku na
działce nr ew. 177, w terminie od 1.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) w celu przebudowy słupa linii energetycznej nn,
w terminie 15.01.2015 r., stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
udzielonego decyzją nr D.6853.1.122.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) w celu umieszczenia słupa linii energetycznej
napowietrznej nn w terminie od 15.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3669W, 3626W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu przebudowy
napowietrznej linii elektroenergetycznej nn, w terminie 14 – 16 stycznia
2015 r., stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego
decyzją nr D.6853.1.96.2013 z dnia 10 października 2013 r.,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3669W, 3626W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu umieszczenia linii
elektroenergetycznej napowietrznej nn z przyłączami w terminie
od 16.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,



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 w terminie: 25.02.2015 –
17.04.2015.

3. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy, tj. od dnia 27 stycznia 2015 r.
do 26 lipca 2015 r.
4. postanowił ufundować siedem pucharów dla laureatów z terenu powiatu,
XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
5. postanowił o dofinansowaniu zakupu oznakowanego samochodu osobowego
małolitrażowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
6. odrzucił projekt aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 r.
w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.
7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018,
 projekt uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości niezabudowanej wraz z odpłatną służebnością gruntową
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Starosta Siedlecki
/-/ Zygmunt Wielogórski

