SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r.
1. 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.
2. podjął uchwałę Nr 222/390/2015 w sprawie wyznaczenia pracownika do
zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności. Z uwagi na nagłą
i niesygnalizowaną nieobecność dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim, wyznaczono Panią Iwonę Radomyską jako osobą zastępującą
Panią Jolantę Jagiełło – dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim w czasie nieobecności trwającej od 15 stycznia 2015 r.
3. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
wyraził zgodę na przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 28 346 zł, z uwagi na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
4. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wyraził
zgodę na przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 20 000 zł, z uwagi na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
5. rozpatrując prośbę kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Siedlcach wyraził zgodę na przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 7 046 zł, z uwagi
na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
6. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Siedlcach drukarki igłowej OKI MICKROLINE 3321.
7. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pruszynie dywanu.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do czterech szt. drzew, gatunek lipa, zaznaczonych
na przedłożonej mapie numerami: 1, 2, 3, 4 należy do właściciela działek
nr ew.: 244, 242/1, położonych w miejscowości Rakowiec, graniczących
z drogą powiatową nr 3635W,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 1229)
w miejscowościach: Wilczonek, Józefin w celu budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.57.2011 z dnia 27.07.2011 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 1229)
w miejscowościach: Wilczonek, Józefin w celu umieszczenia napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów w terminie od
23.01.2015 r. do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W obręb Pieróg (działka
nr ew. 875/1) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Miłosna – Siedlce Ujrzanów, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.57.2011 z dnia
27.07.2011 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W obręb Pieróg (działka
nr ew. 875/1) w celu umieszczenia napowietrznej linii elektroenergetycznej





















400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, w terminie od 30.01.2015 r.
do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W obręb Pieróg (działka
nr ew. 866/1) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Miłosna – Siedlce Ujrzanów, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.57.2011
z dnia 27.07.2011 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W obręb Pieróg (działka
nr ew. 866/1) w celu umieszczenia napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, w terminie od 30.01.2015 r.
do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1254) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.57.2011
z dnia 27.07.2011 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1254) w celu umieszczenia napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, w terminie
od 30.01.2015 r. do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
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.,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia do działki nr ew. 260/23,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3660W w miejscowości Albinów
(działka nr ew. 54) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego na działkach nr ew.: 53/9, 53/10, 53/11,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości
Mordy (działka nr ew. 1586/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 2015,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 484/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Podawce
(działka nr ew. 137) w celu budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją
nr D.7332-26-07 z dnia 21.05.2007 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Podawce
(działka nr ew. 137) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie od 19.01.2015 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 21 – 23.01.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk –
Królowa Niwa (działki nr ew. 1041/1, 1042) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie 26.01.2015 r. do 11.02.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk –
Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia sieci kanalizacji







sanitarnej o pow. 10 m2 w terminie od 21.01.2015 r. do 31.12.2035 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 umieszczenia sieci kanalizacji
sanitarnej o pow. 42,5 m2 w terminie od 26.01.2015 r. do 31.12.2035 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu wykonania energetycznego złącza
kablowego do zasilania przepompowni ścieków na działce nr ew. 321/2
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.71.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu umieszczenia złącza kablowego w
terminie od 23.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną.

9. postanowił o umorzeniu zaległych opłat za wyżywienie dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
10.postanowił o umorzeniu zaległych opłat za wyżywienie dziecka uczęszczającego na
zajęcia rewalidacji wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku
Lackim.
11.postanowił o zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych Technikum Uzupełniającego
i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na drugi semestr roku
szkolnego 2014/2015.
12.postanowił przyjąć projekt umowy określającej warunki i wysokość
dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu
siedleckiego
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 223/391/2015 w sprawie wyznaczenia pracownika do
zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności.
Cofnięto dokonane uchwałą Nr 222/390/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. wyznaczenie
Pani Iwony Radomyskiej do zastępowania Pani Jolanty Jagiełło – dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w czasie jej nieobecności oraz
wyznaczono Pana Mirosława Bieńka jako osobę zastępującą Panią Jolantę Jagiełło –
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w czasie
nieobecności trwającej od 15 stycznia 2015 r.
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Pani Jolanty Jagiełło z funkcji dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim, postanowił wystąpić do Delegatury w Siedlcach
Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w przedmiotowej sprawie.

na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 224/392/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2015 r.

na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 1/1/2015 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu,
członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o
przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął analizę poniesionych w 2014 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego – art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim.
4. przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
powiat siedlecki w 2014 r.
Zarząd powyższe sprawozdanie postanowił przekazać do:
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
- Rady Powiatu w Siedlcach,
- Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania Nr 1664,
- dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych Powiatu.
5. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
wnioskowane przez Zespół Spisowy nr 2 zbędne zapasy podlegające ewidencji magazynowej
w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – magazyn główny, po dokonaniu ich fizycznej
likwidacji poprzez utylizację.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1249/1) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 524/1,
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.35.2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 353/1, 356/1,
359/1,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne
w celu umieszczenia linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce
Ujrzanów w terminie od 1.01.2016 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1249/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego w terminie od 30.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Krzesk –
Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza napowietrzno – kablowego do budynku mieszkalnego na działce

nr ew. 179/5 w terminie od 27.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę
roczną.
7. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego
na stanowiskach nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie – technik turystyki wiejskiej,
w roku szkolnym 2014/2015.
8. rozpatrując prośbę Redakcji Tygodnika Siedleckiego postanowił ufundować
16 pucharów z tabliczkami grawerton dla laureatów plebiscytu na najlepszych
i najpopularniejszych sportowców 2014 r.
9. postanowił o dofinansowaniu zakupu pamiątkowych podarunków dla uczestników
IV Zimowego Zjazdu Integracyjnego Szkół Specjalnych w Stoku Lackim.
Zjazd odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w dniach 13 – 15 lutego 2015 r.
10.przyjął projekt aneksu nr 1/2015 do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
powiatu siedleckiego zawarty pomiędzy: Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem
Miasta Siedlce.
11.podjął uchwałę Nr 1/2/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu
Mirosławowi Bieńkowi – pracownikowi Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Z Tobą pójdę dalej, program
wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w
Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
12.podjął uchwałę Nr 1/3/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu
Mirosławowi Bieńkowi – pracownikowi Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie szkół
w powiecie siedleckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół.
na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 2/4/2015 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z zajmowanego stanowiska.

2. podjął uchwałę Nr 2/5/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Powierzono Panu Mirosławowi Bieńkowi pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do czasu powierzenia stanowiska
dyrektora, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r.
na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 3/6/2015 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego na 2015 rok.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata do
Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyboru delegata do
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie
przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o
przedłożenie pod obrady Rady.
5. postanowił przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2014 r. dla:
 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach,
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy i przekazać dopłatę
w kwocie 3 352,44 zł zgodnie z rozliczeniem,
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie i przekazać dopłatę
w kwocie 25 788,00 zł zgodnie z rozliczeniem.
Przyjęte rozliczenia podlegają kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości
wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli
Starostwa Powiatowego.
6. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” w Łysowie
postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród uczestnikom zawodów sportowych:
 Powiatowy Turniej Koszykówki, planowany do rozegrania w maju 2015 r.,
 XVI Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
planowany do rozegrania w listopadzie 2015 r.
7. rozpatrując prośbę Organizatorów XIII Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy
Niemieckojęzycznej „LORELEY” postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom
konkursu, z terenu powiatu siedleckiego. Konkurs odbędzie się 14 marca br. w Publicznym
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.
8. rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem LVI Ogólnopolskiego
Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego, organizowanego w dniach 14 – 18 lipca br.
Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie noclegów uczestników rajdu na terenie Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz nie wyraził zgody na zapewnienie map
topograficznych Powiatu Siedleckiego dla 350 uczestników rajdu.

9. podjął uchwałę Nr 3/7/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015
roku.
10.podjął uchwałę Nr 3/8/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej
przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.
Upoważniono Pana Mirosława Bieńka – pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli
związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.
Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
11.pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego Panu
Mirosławowi Bieńkowi – p.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim, w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego na
okres 6 miesięcy, od dnia 2 lutego 2015 r.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku funkcyjnego
Panu Mirosławowi Bieńkowi – p.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 1375 zł.
12.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W (działka
nr ew. 503) w miejscowości Rakowiec w celu lokalizacji kanalizacji sanitarnej:
- wzdłuż drogi (na wysokości działek nr ew.: 219/3, 219/4, 219/2) – kanał
grawitacyjny długości ok. 80 m z trzema studniami kanalizacyjnymi PVC,
- w poprzek drogi (na wysokości działki nr ew. 523/2) – kanał grawitacyjny
(jeden przecisk),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/2 o pow.
1,1149 m2
w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/2
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.123.2014 z dnia 22 września 2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/1 o pow.
0,6973 m2
w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/1
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.129.2014 z dnia 6 października 2014 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działki nr ew.:140, 175/5) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego do zasilania budynku pieczarkarni na działce nr ew.

















175/7 o pow. 0,4781 m2 w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działki nr ew.: 140, 175/5) w celu wykonania przyłącza
energetycznego kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni na działce nr
ew. 175/7 zgodnie z decyzją nr D.6853.1.123.2014 z dnia 22 września 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała
(działki nr ew.: 361, 1210/7) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1210/2
w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała
(działki nr ew.: 361, 1210/7) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1210/2
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.142.2014 z dnia 27 października 2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków
Kol. (działka nr ew. 533/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 144/3
w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kol.
(działka nr ew. 533/1) w celu wykonania przyłącza
energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 144/3 zgodnie z decyzją nr D.6853.1.149.2014 z dnia 17 listopada 2014
r.,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3653W
w miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice (działki
nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu budowy kablowej linii telekomunikacyjnej
w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” zgodnie z decyzją nr
D.6853.1.27.2014 z dnia 10.03.2014 r.,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3653W
w miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice (działki
nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu umieszczenia urządzeń związanych
z budową kablowej linii telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla
Mazowsza” w terminie od 7.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
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.

13.przyjął:
 informację na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2014 r.,
 informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach
w 2014 r.,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w 2014 r.,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014 w roku 2014,



informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,
 informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Siedleckiego w 2014.,
 informację dotyczącą gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej
z zarządzaniem lasami,
 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2014 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 4/9/2015 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na
zadania w 2015 r. /dział 700, rozdz. 70005/.
2. podjął uchwałę Nr 4/10/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
3. podjął uchwałę Nr 4/11/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71014/.
4. podjął uchwałę Nr 4/12/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/.
5. podjął uchwałę Nr 4/13/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 010, rozdz. 01005/.
6. postanowił przekazać w użyczenie Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowoadministracyjnym, położoną w Siedlcach w obrębie 46, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 82/4 o powierzchni 0,0313 ha, na podstawie aktu notarialnego
Rep. A Nr 5245/2014 z dnia 23.12.2014 r. – umowa przeniesienia własności nieruchomości.
7. postanowił o zapłacie dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej Jerzy
Radzikowski Siedlce ul. Podmiejska 9 należności:
 zgodnie z fakturą nr 7/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 2125,44 zł –
za parking samochodu Peugeot 406, o numerze rejestracyjnym WE 1095G,
 zgodnie z fakturą nr 5/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 3439,08 zł za parking samochodu Daewoo Tico, o numerze rejestracyjnym LCHG 97,
 zgodnie z fakturą nr 9/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1372,68 zł za parking samochodu Fiat, o numerze rejestracyjnym WSI 5K02,
 zgodnie z fakturą nr 8/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1372,68 zł za parking samochodu Audi A4, brak numeru rejestracyjnego,
 zgodnie z fakturą nr 6/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 2523,96 zł za parking samochodu Deawoo Tico, o numerze rejestracyjnym WM 5407A,
 zgodnie z fakturą nr 10/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1190,64 zł za parking motocykla Honda, brak numeru rejestracyjnego,



zgodnie z fakturą nr 11/I/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 929,88 zł za parking skutera, o numerze rejestracyjnym LLU 3M94.
Zarząd zobowiązał kierownika Wydziału Komunikacji do przedstawienia na kolejnym
posiedzeniu rozwiązań, które pozwoliłyby wyeliminować lub ograniczyć wydatki związane
z porzuconymi pojazdami.
8. rozpatrując prośbę Rektora Collegium Mazovia w Siedlcach postanowił
o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom XIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy
Ekonomicznej.
9. rozpatrując ofertę Wydawnictwa MaxMedia, wydawcy Magazynu Gospodarczego
Fakty postanowił o zamieszczeniu informacji o Powiecie Siedleckim w albumie
okolicznościowym, poświęconym samorządności: 25-lecie Samorządu Terytorialnego.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2258W, 3649W, 3656W
w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki nr ew.:
477, 52, 2354, 151) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w
ramach projektu: Internet dla Mazowsza,
 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2258W, 3649W, 3656W
w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki nr ew.:
477, 52, 2354, 151) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową linii
kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu: Internet dla Mazowsza
w terminie od 13.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
- 3652W (działka nr ew. 10) obręb Olszyc-Folwark gm. Domanice,
- 3635W (działka nr ew. 666) obręb Zażelazna gm. Domanice,
- 3655W (działka nr ew. 1393/3) obręb Domanice gm. Domanice,
- 3654W (działka nr ew. 380/1) obręb Kaczory gm. Wiśniew,
- 3636W (działka nr ew. 258) obręb Borki-Kosiorki gm. Wiśniew,
- 3666W (działka nr ew. 306/1) obręb Borki-Wyrki gm. Zbuczyn
w celu lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji
Kozienice – Siedlce Ujrzanów,
 uzgodnił projekt pn: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci
kablowej średniego i niskiego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego
napięcia oraz rozbiórka sieci napowietrznej średniego napięcia w
miejscowości Suchożebry ul. Brzozowska”, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3614W zgodnie z decyzją nr D.6853.1.33.2014
z dnia 24.03.2014 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości
Pluty (działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
nn,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia urządzeń
związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego do zasilania
nieruchomości na działce nr ew. 366 w terminie od 10.02.2015 r.
do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania przyłącza
energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 366,







zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku letniskowego na działce nr ew. 143,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu umieszczenia urządzeń związanych
z budową energetycznego przyłącza kablowego do zasilania nieruchomości
na działce nr ew. 143 w terminie od 10.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce
(działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce
(działka nr ew. 665) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie od 13.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną.
na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na
przystąpienie Powiatu Siedleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Pniewiski
o wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3632W,
na odcinku Przesmyki – Pniewiski o długości ok. 3 000 m. Zarząd, z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania
w bieżącym roku nawierzchni na powyższym odcinku drogi,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o poprawienie stanu nawierzchni
ul. Dębowej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W, od ul. Siedleckiej
do ul. Zacisze w miejscowości Błogoszcz. Zarząd stoi na stanowisku, że gdy
warunki pogodowe na to pozwolą wyrównana zostanie nawierzchnia
powyższego odcinka drogi,
 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Błogoszcz oraz
Pani Zofii Guzek – radnej Gminy Siedlce o wykonanie stabilizacji gruntu
w ciągu drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku Błogoszcz – Stok Lacki.
Zarząd rozważy wykonanie stabilizacji gruntu powyższego odcinka drogi po
wykonaniu przez Gminę sieci kanalizacji sanitarnej,
 rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o ujęcie
w planach inwestycyjnych wykonania przebudowy wraz z budową chodników
oraz wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3632W Pruszyn – Golice,
przez miejscowości: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz. Zarząd nie widzi
możliwości wykonania powyższych prac inwestycyjnego w 2015 r., z uwagi
na brak środków w budżecie powiatu na ten cel,
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie drzewa
gatunek topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3938W
w miejscowości Księżopole Smolaki gm. Mokobody na wysokości działki
nr ew. 64/2 oraz uprzątnięcie terenu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał
wycinającego – właściciela powyższej działki, do posadzenia co najmniej
1 szt. drzewa w ciągu powyższej drogi, na wysokości działki nr ew. 64/2
w terminie do 30 października 2015 r. i powiadomienia o tym Starostwo,













zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
- 3619W (działka nr ew. 138/2) obręb Czarnoty gm. Paprotnia,
- 3618W (działka nr ew. 2697/1) obręb Hołubla gm. Paprotnia
w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu
Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji
Kobylany-Kozy-Hołubla,
uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia gm. Domanice
na działkę nr ew. 206/23”,
pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie „decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” w zakresie budowy ulicy
Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie gm. Siedlce,
orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.77.2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
poprzez zmianę zapisu: „….. na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 503) w miejscowości Rakowiec”
na zapis „….. na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3635W (obręb 21 działki nr ew.: 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/4, 230/2,
231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/4, 235/6, 236/2, 259/7, 261/2, 264/2, 503 oraz
obręb 29 działka nr ew. 665) w miejscowości Rakowiec ….”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki Folwark ul. Majowa i ul. Pałacowa (działki nr ew.: 1212/1, 1217)
w celu lokalizacji kabla telekomunikacyjnego oraz wymiany słupa
drewnianego na betonowy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie 18.02.2015 r. (na wysokości działek nr ew.:
1004, 986),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy i przebudowy sieci
elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej (wykonanie dwóch przecisków
w poprzek drogi oraz ułożenie kabla wzdłuż pasa drogowego na wysokości
działki nr ew. 665/2).

3. wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na
nieodpłatne przekazanie, w formie umowy darowizny na rzecz Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach drewna pozyskanego z wycinki 4 sztuk drzew z terenu placu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
4. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
 przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
 powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
skierował również:
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat siedlecki w 2014 r.,
 sprawozdanie
z
działalności
Komisji
Bezpieczeństwa
i
Porządku
Powiatu Siedleckiego w 2014 r.,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014 w roku 2014,




informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2014 r.,
informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach
w 2014 r.,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w 2014 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu z dnia 13 lutego br.,
pozytywnie zaopiniował przedłożony z inicjatywy Klubu Radnych PSL projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym
Powiatu Siedleckiego.
5. Kierownik Wydziału Komunikacji poinformował Zarząd o działaniach, jakie
podejmuje Wydział aby wyeliminować lub ograniczyć wydatki związane z porzuconymi
pojazdami.
na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2015 r.
1. postanowił o ufundowaniu nagrody dla laureata XXV edycji powiatowej Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Siedlcach. Festiwal zorganizowany zostanie w maju br.
2. rozpatrując prośbą Prezesa Stowarzyszenia Akademia Kawashi w Siedlcach
postanowił dofinansować zakup biletów na przejazd dla zawodników z terenu powiatu
siedleckiego wyjeżdżających na międzynarodowe zawody Irish Open 2015 /Puchar Świata
w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu/.
3. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego Pani
Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres
6 miesięcy tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia
zasadniczego.
4. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Finału V Diecezjalnego
Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, który zorganizowany zostanie w dniu
28 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach.
5. zatwierdził zmiany w arkuszu organizacyjnym Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim, wprowadzone aneksem nr 3 od dnia 20.01.2015 na rok
szkolny 2014/2015.
6. postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży – finalistów
eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród rzeczowych dla laureatów etapów
powiatowych konkursów, organizowanych przez Oddział Regionalny w Warszawie Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
 V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”,
 VI edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego z wycinki 5 szt.
drzew /gatunek akacja/ rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec na wysokości działki nr ew. 272, właścicielowi tej
działki. Zezwolił na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego z wycinki
60 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Rakowiec (w tym jedna sztuka drzewa gatunek grusza, nie wymaga zezwolenia
na usunięcie) dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Rzążew o wykonanie nowej nawierzchni
na drodze powiatowej nr 3640W na odcinku od miejscowości Rzążew do
skrzyżowania z drogą Siedlce-Mordy-Łosice. Zarząd nie widzi możliwości
wykonania nowej nawierzchni na powyższym odcinku drogi w 2015 r.,
z uwagi na brak środków w budżecie powiatu na ten cel,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/1) w celu umieszczenia napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów w terminie od
24.02.2015 r. do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/1) w celu budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości
Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego nn, przyłącza napowietrznego nn, słupa nn do zasilania działki nr
ew. 416,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości
Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu umieszczenia urządzeń: przyłącza
kablowego nn, przyłącza napowietrznego nn, słupa nn w terminie od
24.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu umieszczenia urządzeń
związanych z budową linii kablowej SN 15 kV w terminie od 24.02.2015 r. do
31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości
Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu wykonania linii kablowej SN 15
kV, w dniu 24.02.2015 r.,
 uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej –
napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV
słupowej, napowietrznej i kablowej linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi
w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podlaskich gm. Paprotnia”, w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3618W zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.137.2014 z dnia 20.10.2014 r.,
 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączami ul. Lipowa w miejscowości Rakowiec gm. Siedlce”, w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3635W zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.167.2014 z dnia 15.12.2014 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości
Mordy ul. Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1861,





zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 890,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 873/6),
uzgodnił zamienny projekt budowlany w zakresie zmian lokalizacji kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Rakowiec,
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3635W.
na posiedzeniu w dniu 2 marca 2015 r.

1. po zapoznaniu się z przedłożonym obliczeniem dotacji na ucznia/wychowanka dla
szkół i placówek publicznych i niepublicznych na 2015 r. prowadzonych przez inne podmioty
niż j.s.t. postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie:
 TMR w Mokobodach – 606,40 zł;
 Gimnazjum w Gostchorzy – 1 271,90 zł;
 MOW w Gostchorzy – 4 693,50 zł;
 Gimnazjum w Wojnowie – 1 271,90 zł;
 MOW w Wojnowie – 4 693,50 zł;
2. Zwiększyć plan dotacji dla TMR w Mokobodach o kwotę 1 447,20 zł.
3. Zmniejszyć plan dotacji dla MOW w Gostchorzy o kwotę 18 648 zł.
4. Zwiększyć plan dotacji dla:
 MOW w Wojnowie o kwotę 1 929 816 zł;
 Gimnazjum w Wojnowie o kwotę 732 614,40 zł.
5. Wystąpić do MEN z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej dla MOW
w Wojnowie w związku ze wzrostem o 8 liczby wychowanków korzystających
z zakwaterowania w placówce i pobierających naukę w Gimnazjum.
2. przyjął informację o rozliczeniu planu wydatków w dziale 801 – oświata
i wychowanie i dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, finansowanych ze środków
subwencji oświatowej w 2015 r. Skutki finansowe – 572 678,40 zł. Zarząd postanowił kwotę
572 678,40 zł sfinansować ze środków własnych Powiatu i ponownie wystąpić do MEN
o zwiększenie subwencji oświatowej dla MOW w Wojnowie.
3. postanowił o ustanowieniu służebności przesyłu na działce nr 102 położonej
w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, za jednorazowym wynagrodzeniem dla Powiatu
w kwocie 573 zł.
4. rozpatrując prośbę Grupy EkoLogicznej w Siedlcach o pomoc w zorganizowaniu
I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów postanowił:
 o przekazaniu materiałów promocyjnych o powiecie dla gości zagranicznych,
uczestników I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów ,
 o zamieszczeniu na stronie Powiatu informacji o powyższym przedsięwzięciu.
Starosta Siedlecki poinformował Zarząd o objęciu honorowym patronatem powyższego
wydarzenia.
5. postanowił dofinansować organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet
dla Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.

6. postanowił o przygotowaniu materiałów promocyjnych uczestnikom Pikniku
Wędkarskiego organizowanego w dniu 31 maja br. na zbiorniku wodnym Zalew
„Muchawka”.
Starosta Siedlecki poinformował o objęciu honorowym patronatem
powyższego Pikniku.
7. podjął uchwałę Nr 7/14/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań Powiatu
Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.
8. w związku z tym, że na obecnym etapie nie zachodzi konieczność podejmowania
uchwały przez Radę Powiatu w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu odstąpił od koncepcji
przedkładania Radzie Powiatu w Siedlcach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zawarcia porozumienia z gminami powiatu siedleckiego w zakresie prowadzenia przedszkola
specjalnego.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora i Rady Pedagogicznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, wyraził zgodę na
utworzenie Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku
Lackim.
9. podjął uchwałę Nr 7/15/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego. Zarząd pozytywnie zaopiniował
lokalizację przystanku komunikacyjnego służącego obsłudze podróżnych, w pasie drogi
powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki Serockie (działka nr ew. 477) w poboczu drogi
przyległym do nieruchomości nr ew. 253. Jednocześnie udostępniono nieodpłatnie Gminie
Wodynie część pasa drogowego w/w drogi powiatowej w celu budowy wiaty przystankowej o
wymiarach: 2,31 m długości, 0,80 m szerokości, 2,40 m wysokości, służącej obsłudze
podróżnych.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu umieszczenia przyłącza
kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na
działce nr ew. 782
w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na
działce nr ew. 782,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Stara (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 183,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Stara (działka nr ew. 185) w celu umieszczenia przyłącza
kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na
działce nr ew. 183
w terminie od 6.03.2015 r. do 31.12.2045 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości
Domanice (działka nr ew. 1381) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166 w terminie od 5.03.2015 r. do
31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,






















zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości
Domanice (działka nr ew. 1381) w celu budowy przyłącza kablowego nn do
zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania kanalizacji
sanitarnej w dniu 3.03.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy
(działka nr ew. 569) w celu umieszczenia przewodu linii napowietrznej nn
(działka nr ew. 1166) w terminie od 10.03.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy
(działka nr ew. 569) w celu prowadzenia prac polegających na wymianie
istniejących przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej nn w dniu
10 marca 2015 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:
- 3617W (działka nr ew. 2708) obręb Hołubla gm. Paprotnia,
- 3617W (działka nr ew. 724) obręb Czepielin Kol. gm. Mordy,
- 3615W (działka nr ew. 915) obręb Krześlin gm. Suchożebry
w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu
Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji
Hołubla – Krześlin,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu wykonania energetycznego
przyłącza kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr
ew. 180/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr
ew. 408/2
w terminie od 3.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu lokalizacji kabla
telekomunikacyjnego wzdłuż działki nr ew. 1315, budowy słupa
telekomunikacyjnego na końcu trasy kabla ziemnego, wymianie 3 szt. słupów
drewnianych na betonowe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W obręb Stok Wiśniewski
(działka nr ew. 1645) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej
400 kV relacji Miłosna – Siedlce w terminie od 3.03.2015 r. do 31.12.2045 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W obręb Helenów (działka
nr ew. 264) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 400 kV





relacji Miłosna – Siedlce w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki Kosiorki
(działka nr ew. 142) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej
400 kV relacji Miłosna – Siedlce w terminie od 2.03.2015 r. do 31.12.2045 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej.

11. negatywnie zaopiniował propozycję nowego Porozumienia zgłoszonego przez
Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce prowadzenia zadania
Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności, wydawania legitymacji
o niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu negatywnie opiniując powyższą propozycję nowego Porozumienia,
zaakceptował projekt aneksu nr 1/2015 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w
sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 9 marca 2015 r.
1. analizując „Założenia do korekty planu wydatków Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na 2015 rok” postanowił:
Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 403.105 zł dostosowując wydatki do
wysokości subwencji oświatowej na 2015 rok określonej przez MEN, tj.
1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim
– 1.395.375 zł,
2. Wczesne wspomaganie dla 56 uczniów – 264.941 zł
………………
1.660.316 zł
2. podjął uchwałę Nr 8/16/2015 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2015 rok w sferze kultura fizyczna i sport.
3. podjął uchwałę Nr 8/17/2015 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2015 rok w sferze turystyki.
4. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim o pomoc w zorganizowaniu Integracyjnego Przeglądu Twórczości
Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”, postanowił przeznaczyć gadżety promocyjne powiatu na
upominki dla uczestników Przeglądu.
5. postanowił, że przedstawiciele Powiatu Siedleckiego nie wezmą udziału w Forum
Młodych w Brześciu w dniach 9 – 12 kwietnia br., z uwagi na zbyt mało informacji od
organizatorów na temat Forum.

6. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2014 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania fermy drobiu (działka nr ew. 1261/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 792/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej (działka nr ew. 44),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej (działka nr ew. 145/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka (działka nr ew. 1085/2) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej (działka nr ew. 790),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Kotuń (działka nr ew. 1254) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn w celu zasilania budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 796/4),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) w celu budowy przyłącza kanalizacji
wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/13),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 665) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w terminie od 3.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 82) w
terminie od 17.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew. 1229) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 82),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości ZaliwieSzpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 199/1,
199/3),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości ZaliwieSzpinki (działka nr ew. 141) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 199/1,
199/3) w terminie 16.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory
(działka nr ew. 248) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego















nn do zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego (działka nr ew. 205),
w terminie od 12.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie 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 (działka nr ew. 205),
w dniu od 12.03.2015 r.,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3602W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 300/2 w miejscowości
Koszewnica,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3634W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 864 w
miejscowości Wólka Wiśniewska,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Klimonty
(działki nr ew.: 683/1, 721) w celu wykonania przyłączy energetycznych
napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz odcinka linii
napowietrznej nn w przejściu poprzecznym,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Klimonty
(działki nr ew.: 683/1, 721) w celu umieszczenia przyłączy energetycznych
napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz odcinka linii
napowietrznej nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 16.03.2015 r. do
31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
wymierzyć PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor ul. Ogrodowa 3 Łosice
karę pieniężną w wysokości 13 500 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi
pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa
(działka nr ew. 1041/1), o powierzchni 250 m2 i 100 m2 jezdni,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o zabezpieczenie środków finansowych
w kwocie 200 000 zł na zakupem materiałów na potrzeby wykonania
stabilizacji betonowej drogi powiatowej nr 3675W, pomiędzy miejscowościami
Józefin
i Polaki. W chwili obecnej w budżecie powiatu nie ma
środków finansowych na powyższy zakup. Zarząd w późniejszym terminie
podejmie decyzję w sprawie ewentualnej naprawy powyższego odcinka drogi
powiatowej, po wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o poprawę stanu nawierzchni drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka, na odcinku drogi pomiędzy
działkami nr: 242 i 264. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję
w sprawie ewentualnej naprawy powyższego odcinka drogi powiatowej,
po wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel.

8. podjął uchwałę Nr 8/18/2015 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2015 rok w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
9. podjął uchwałę Nr 8/19/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych
w 2015 r.

10.zajął stanowisko w sprawie udzielenia odpowiedzi
Panu Sławomirowi
Piotrowskiemu – radnemu Powiatu na zapytania zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu
w Siedlcach w dniu 27 lutego br.
na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2015 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
4. wyraził zgodę na wykonanie podziału działki nr 102 położonej w miejscowości
Ujrzanów, gmina Siedlce. Koszt podziału działki: 2 500 – 3 000 zł.
Podział powyższej działki wykonany będzie w celu przygotowania dokumentacji do
przeprowadzenia postępowania zmierzającego do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Siedleckiego.
5. podjął uchwałę Nr 9/20/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg
na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych.
6. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z
prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 dokonać naprawy odcinka drogi powiatowej nr 3633W, na długości 150 mb –
od trasy A-2 w kierunku wsi Borki Kosiorki. Na powyższy odcinek drogi
należy zakupić i dostarczyć 1 wywrotkę żwiru (ok. 20 ton - cena 307,50 zł), a
miejscowi rolnicy dokonają naprawy drogi,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Nakory o wykonanie utwardzenia drogi
powiatowej nr 3940W, od miejscowości Nakory do granicy Powiatu. Zarząd
w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej naprawy
powyższego odcinka drogi powiatowej, po wygospodarowaniu środków
finansowych na ten cel,
 sprostować omyłkę w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.144.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zadysponowania
pasa drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew w celu budowy sieci
wodociągowej, w następujący sposób: nr ewidencyjny działki 584/3 drogi
powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew zmienić na nr ewidencyjny
584/5,



















zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W
w
miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza
kanalizacji wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 178),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka-Stany (działka nr ew. 583) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie 19.03.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 18.03. 2015
r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn do
zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 898/7),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości
Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 197),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3941W w miejscowości Izdebki
Wąsy (działka nr ew. 370) w celu wykonania napowietrznej linii energetycznej
nn w dniu 17.03.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Izdebki
Wąsy (działka nr ew. 370) w celu umieszczenia energetycznych przyłączy
napowietrznych nn w przejściach poprzecznych w terminie od 17.03.2015 r.
do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3631W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1261/1 w
miejscowości Kolonia Mordy,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3634W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 380 w
miejscowości Myrcha,
1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.60.2014 z dnia 7.04.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia 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,
2. zezwolił Gminie Wodynie na kontynuację zajęcia 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,
3. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Wodynie,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości
Smolanka (działka nr ew. 289) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 17.03.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12),






zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki
(działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 448/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki
(działka nr ew. 712/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 17.03.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W
w
miejscowości Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia.

8. rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach postanowił o ufundowaniu nagród laureatom finału
okręgowego XXXIX edycji Olimpiady, który odbędzie się w dniach 17 – 18 kwietnia br.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
9. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Leniwce. pl postanowił o dofinansowaniu
zakupu pucharów laureatom zawodów duathlonowych (bieg i jazda rowerem)
organizowanych w dniu 19.04.2015 r. w Nowych Iganiach.
10.wyraził zgodę na zorganizowanie w dniu 11 maja br., w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach wieczornego spotkania kulturalnego dla 35 osób,
uczestników XIII edycji międzynarodowego projektu naukowo – dydaktycznego „Tydzień
Międzynarodowy”. Zarząd postanowił o dofinansowaniu organizacji powyższego spotkania.
11. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w
Siedlcach o zwołanie w dniu 27 marca br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu z następującym
porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na
realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 10/21/2015 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
Powołano Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
niosącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Korczew na drogach powiatowych
nr: 2044W – na odcinku Dąbrowa – Korczew, 3601W - na odcinku Laskowice – Korczew,
3663W – na odcinku Drażniew – Laskowice.
2. podjął uchwałę Nr 10/22/2015 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
Powołano Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
niosącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Mokobody na drodze powiatowej nr
3661W – na odcinku Mokobody – Męczyn.

3. podjął uchwałę Nr 10/23/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
niektórych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie drzewa
gatunku klon, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Kornica, na działce nr ew. 209 oraz uprzątnięcie terenu. Wycinkę
drzewa należy przeprowadzić w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do posadzenia 1 szt. drzewa
w ciągu powyższej drogi na działce nr ew. 209 w miejscowości Radzików
Kornica w terminie do 31.10.2015 r. i powiadomienia o tym Starostwo.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu budowy sieci
elektroenergetycznej kablowej SN, po uzyskaniu przez inwestora zgody na
odstępstwo od § 140 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie,













zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W do
nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk
Królowa Niwa,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu budowy przyłącza kablowego nn do
zasilania nieruchomości (działka nr ew. 126),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 25.03. 2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Łupiny
(działka nr ew. 833) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego
nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 26.03.2015 r. do 31.12.2046 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Łupiny
(działka nr ew. 833) w celu budowy przyłącza kablowego nn,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Kamianki Czabaje (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146),
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 603, 604
w miejscowości Mokobody,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Zaliwie - Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego do zasilania tłoczni ścieków dla Gminy Mokobody
(działka nr ew. 117/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości
Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu umieszczenia energetycznego
przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 24.03.
2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,



zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości
Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 350/2).

5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z
prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2015 roku i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach
postanowił dofinansować zakup nagród laureatom XVI edycji Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych. Przegląd odbędzie się w dniach 29 – 30 kwietnia br.
8. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2014 r.,
 sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2014,
 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz z zakresu
kultury fizycznej i sportu na 2015 r.,
 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2014 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 11/24/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na
2015 r.
2. przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2014 – 2018 za okres styczeń – grudzień 2014 r. i przekazał:
- Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 11/25/2015 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

4. podjął uchwałę Nr 11/26/2015 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
5. podjął uchwałę Nr 11/27/2015 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
6. zadecydował, że osobą która będzie licytować w imieniu Powiatu Siedleckiego
nabycie własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 82/7 z obrębu 46,
położoną w Siedlcach przy ul. 10 Lutego będzie Pan Andrzej Skaruz. Kwota netto do której
Pan Andrzej Skaruz będzie mógł licytować w/w nieruchomość wynosi 22 000 zł.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Józefy Rychlik o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3661W, na odcinku Mokobody – Męczyn, o długości
1 500 mb. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie
ewentualnego wykonania remontu powyższego odcinka drogi powiatowej, po
wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,
 uznać, iż prawo własności do dwóch drzew gatunku jesion rosnących na
granicy działki nr ew. 705/1 i drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew
w miejscowości Golice, należy do właścicieli działki nr ew. 705/1,
 zezwolił na zadysponowanie na cele budowlane pasa drogi powiatowej nr
3617W (działka nr ew. 2708) obręb Hołubla, na wysokości działki nr ew. 1383
w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu
Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji
Hołubla – Krześlin,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W obręb
Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynków przeznaczonych do hodowli drobiu (działki nr
ew.: 98, 99) obręb Nasiłów,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Wodynie (działka nr ew. 376) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 10.04.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Wodynie (działka nr ew. 376) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 484/3),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3675W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 43/4 w miejscowości
Czarnowąż,
 zezwolił na zadysponowanie na cele budowlane pasa drogi powiatowej nr
3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) dla przebudowy
istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV na linię kablową SN w celu





uniknięcia kolizji z nowobudowaną linią elektroenergetyczną 400 kV Kozienice
– Siedlce Ujrzanów,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu budowy linii kablowej SN, budowyprzebudowy linii napowietrznej nn oraz przebudowy przyłącza
napowietrznego,
uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3615W, zgodnie z decyzją nr
D.6853.1.74.2014
z dnia 30.06.2014 r.

8. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2014 r.,
 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Sielcach w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2014 r.,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. podjął uchwałę Nr 11/28/2015 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.
10.przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2014.
11.rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Piłki Nożnej Ruch Chodów o dofinansowanie
zakupu dresów sportowych dla chłopców z rocznika 2006, nie wyraził zgody na
dofinansowanie powyższego zakupu.
na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r.
1. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Powiatu
Siedleckiego.
2. zajął stanowisko w sprawie udzielenia odpowiedzi Panu Sławomirowi
Piotrowskiemu – radnemu Powiatu na pytania i interpelacje zgłoszone na V sesji Rady
Powiatu w dniu
27 marca br.
3. podjął uchwałę Nr 12/29/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg
gminnych na terenie powiatu węgrowskiego do kategorii dróg powiatowych.

4. podjął uchwałę Nr 12/30/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
drogi powiatowej na terenie powiatu węgrowskiego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 wykonać odwodnienie odcinka drogi nr 3667W w miejscowości Krzesk
Majątek,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym na
2015 r. zadania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3648W, na długości
3 km wraz z budową chodników przez miejscowość Wola Wodyńska. Zarząd,
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości
wykonania powyższego zadania inwestycyjnego w bieżącym roku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 544) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego
nn w przejściu poprzecznym w terminie od 7.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 544) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego
nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 538/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/5),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
(działki nr ew.: 87, 29/4, 82/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn, do
zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/5),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
(działki nr ew.: 87, 29/4, 82/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza
kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 9.04.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy przyłącza kanalizacji
wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 293),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazowego średniego
ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 88/2).
6. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu, zawartymi w piśmie nr
BR.0012.2.3.2015 z dnia 27 marca 2015 r. oraz zapoznał się z pozytywną opinią Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, zawartą w piśmie
nr
BR.0012.4.3.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
7. wyraził zgodę T-Mobile Polska S.A. na umieszczenie na dachu budynku Starostwa
Powiatowego w Siedlcach anteny (radiolinii) i zaproponował zawarcie umowy na na czas
określony tj. na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, ustalając czynsz na 2015 r.
w wysokości 350 zł netto miesięcznie, który w kolejnych latach będzie waloryzowany o
wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2015 r. i 2016 r.
ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.
na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 r.

1. podjął uchwałę Nr 13/31/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2015 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. podjął uchwałę Nr 13/32/2015 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2015 r. /dział 700 rozdział 70005/.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3649W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 143 w miejscowości
Wola Serocka,
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 6,8 m od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości
Koryciany dla projektowanej inwestycji, polegającej na przebudowie zbiornika
wodnego,
do realizacji na działce nr 369,
 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.73.2014 z dnia 5.05.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 84 m2,
2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia
pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew.
140)
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami o pow. 84 m2,
3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.84.2014 z dnia 19.05.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 17,50 m2,
2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia
pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew.
140)
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami o pow. 17,50 m2,
3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.132.2014 z dnia 7.07.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia
pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew.
249/1)
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami,
3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,








zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Przesmyki (działka nr ew. 1058/2) w celu umieszczenia napowietrznej linii
elektroenergetycznej nn wraz z przyłączami w terminie od 24.04.2015 r.
do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Przesmyki (działka nr ew. 1058/2) w celu budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej nn wraz z przyłączami,
rozpatrzył wniosek sołtysa miejscowości Łączka o zabezpieczenie środków
finansowych w 2016 r. na zakup materiałów celem wykonania stabilizacji
betonowej drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica –
droga nr 2, w miejscowości Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3657W do
nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 197 w miejscowości Smolanka.

6. wyraził zgodę na zakup pucharów z tabliczkami dla laureatów eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz wyraził
zgodę na zakup posiłków dla uczestników Turnieju.
7. wyraził zgodę na zakup upominków dla młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu
siedleckiego biorącej udział w XVI Powiatowym Dniu Dziecka orgaznizowanym w dniu
1 czerwca 2015 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
8. po zapoznaniu z opiniami komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych /dotyczy
dotacji w wysokości 241.613 zł/,
 powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych /dotyczy
budowy chodnika/,
 określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2015
roku,
skierował również:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2014
r.,
 sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
w roku 2014,
 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2014 r.,
 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Siedlcach w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2014 r.,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r.,



sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2014 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Starosta Siedlecki zapoznał Zarząd z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Komisję
Rewizyjną, po kontroli przeprowadzonej w dniu 20 marca br. w Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim - pismo BR.1711.1.2015 z dnia 10 kwietnia
2015 r.
na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r.
1. rozpatrując prośbę Związku Komunalnego „Paprotnia” postanowił o umorzeniu
odsetek od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji za zajęcie pasa
drogowego. Skutki finansowe – 30,77 zł. Naliczone zostały odsetki od decyzji:
- D.6852.49.2014 w kwocie 9,32 zł,
- D.6852.50.2014 w kwocie 21,00 zł,
- D-5421-1-1/10 w kwocie 0,09 zł,
- 7332-1-51/05/06 w kwocie 0,36 zł,
których termin płatności wyznaczony został na 15.01.2015 r. Wpłaty należności dokonano
19.01.2015 r.
2. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom VIII Regionalnego Przeglądu
Piosenki Europejskiej.
3. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników biegu,
organizowanego w ramach Festynu Majowego w Seroczynie, dla uczczenia rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
4. wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak
Niechroniony”.
Program powyższy został opracowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu, w związku z realizacją Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz Narodowego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020.
5. postanowił o przyznaniu Nagrody Starosty Siedleckiego za 2014 r. następującym
kandydatom:
- Panu Janowi Chodowcowi - w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności
w służbie publicznej,
- Panu Marianowi Mazurkowi - w dziedzinie działalności gospodarczej.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, iż prawo własności do dwóch drzew gatunku jesion wyniosły rosnących
na granicy działki nr ew. 117 i drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze
(działka nr ew. 747) w miejscowości Lipiny, należy do właściciela działki
nr ew. 117,
 nie wyraził zgody Wójtowi Gminy Skórzec na przeznaczenie niewykorzystanej
dotacji powstałej z realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg, na
wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3605W Dąbrówka Stany –























Nowaki. Powyższy odcinek drogi wyremontowany zostanie poprzez
nawiezienie żwiru i wyrównanie drogi, przy wykorzystaniu środków na bieżące
utrzymanie dróg,
na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Przesmyki o
zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania rowów i poboczy dróg
powiatowych na terenie gminy Przesmyki w okresie wiosenno – jesiennym,
określił Zakładowi Instalacji Sanitarnej CO i Gaz Andrzej, Paweł, Piotr Łuka
sp. j. Siedlce ul. Ujrzanowska 14 warunki zajęcia pasa drogi powiatowej
nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu
usunięcia awarii na kolektorze sanitarnym,
określił PHU INWOD Roman Pacek Lubartów ul. Nowodworska 5 warunki
zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr
ew. 665) w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego na wysokości
posesji nr 19c,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie
Szpinki w celu prowadzenia prac polegających na budowie przyłączy
kanalizacji sanitarnej, regulacji włazów studziennych, wykonaniu prac
porządkowych
w terminie od 20.04.2015 r. do 10.05.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew. 1404/1) w dniu 22 kwietnia 2015 r., w celu wykonania
energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1404/5),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew.: 1404/1) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn wzdłuż pasa drogowego, w terminie od 22.04.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew. 1229) w dniu 21 kwietnia br., w celu wykonania
energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 68/1),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 21.04.2015 r. do
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin
(działka nr ew.: 68) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego
nn w przejściu poprzecznym w terminie od 21.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce
(działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej w terminie
20 – 28.04.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w celu budowy zjazdu na
działkę nr ew. 151 w miejscowości Grabianów w terminie 29 – 30 kwietnia
2015 r.,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3626W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 422/2 w miejscowości
Paprotnia,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działka nr ew. 669) w celu budowy sieci energetycznej nn,










zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 88, 89/1, 89/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew.: 892),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czepielin (działka nr ew. 2077) w celu budowy dwóch przejść poprzecznych
sieci wodociągowej na wysokości działek nr ew.: 1861, 184),
zezwolił na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr
3615W w miejscowościach: Kownaciska (działka nr ew. 236), Krześlin
(działka nr ew. 915) oraz drogi powiatowej nr 3640W w miejscowościach:
Krześlin (działka nr ew. 556), Krześlinek (działka nr ew. 80),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W - działka nr ew.: 1262
obręb Stok Lacki – Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w
celu budowy kabla światłowodowego relacji Stok Lacki – Ujrzanów, w
terminie
21 – 30 kwietnia 2015 r.
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W - działka nr ew.: 1262
obręb Stok Lacki – Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w
celu umieszczenia kabla światłowodowego relacji Stok Lacki – Ujrzanów w
terminie od 30.04.2015 r. do 31.12.2040 r. oraz ustalił opłatę roczną.

7. przyjął i zaakceptował zawarcie porozumienia w sprawie sfinansowania kosztów
holowania i parkowania samochodu marki NISSA SUNNY, nr rej. LB 13808 stanowiącego
własność Pana Lauferskiego, zawartego pomiędzy: Powiatem Siedleckim, Komendą Miejską
Policji w Siedlcach, Jerzym Markiem Radzikowskim prowadzącym działalność pod firmą
Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9.
8. zaakceptował zawarcie umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Siedlcach,
a Panem Jerzym Markiem Radzikowskim prowadzącym działalność pod firmą Regionalne
Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9 w sprawie
pokrycia kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu marki NISSAN SUNNY nr rej. LB
13808 , stanowiącego własność Pana Lauferskiego, w kwocie 11 070 zł.
9. rozpatrując wniosek Pana Jerzego Marka Radzikowskiego Regionalne Centrum
Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9, wyraził zgodę na rozłożenie
na raty kwoty 11 070 zł i potrącenie ich z kwot należności za parkowanie pojazdów.
na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 15/33/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie powiatu siedleckiego.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pana Zygmunta Polaka – radnego Gminy Wodynie
o wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości
budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania rowu odwadniającego
w bieżącym roku,



rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym
na 2015 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal –
Dębowce – Wodynie. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu
powiatu nie widzi możliwości wykonania powyższego zadania w bieżącym
roku,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o wybudowanie chodnika po jednej
stronie drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka, na odcinku
od zakrętu przy działce nr 65 do granicy działki nr 79. Zarząd w późniejszym
terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej budowy chodnika,
po wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,
 w późniejszym terminie rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Przesmyki
o zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania rowów i poboczy dróg
powiatowych na terenie gminy Przesmyki w okresie wiosenno – jesiennym,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Górki (działka nr ew. 33) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 239),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) w celu budowy przyłącza
energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/5),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
(działki nr ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn
w dniu 29 kwietnia br., do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.:
46/4, 48/4, 52/4),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia
Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza kablowego nn w dniu 29
kwietnia br., do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1231/1),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki
(działki nr ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1) w celu umieszczenia przyłącza
energetycznego kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie
od 29.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Stara w celu wykonania napraw cząstkowych nawierzchni
bitumicznej
po pracach związanych z budową kanalizacji
sanitarnej w dniach od 27.04.
2015 r. do 29.04.2015 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia
Mordy (działka nr ew. 1213) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania fermy drobiu w terminie od 29.04.2015 r.
do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 81 w miejscowości Cisie
Zagrudzie,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3618W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1374 w miejscowości
Hołubla,
 uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr
3642W do nieruchomości nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa
gm. Zbuczyn”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie
Szpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania energetycznego przyłącza











kablowego nn w dniu 29.04.2015 r., do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 117/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie
Szpinki (działka nr ew. 141) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn wzdłuż pasa drogowego w terminie od 29.04.2015 r. do
31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3611W, 3612W, 3661W, działki
nr ew.: 1708/1, 994/2, 426/2, 1176 w miejscowości Mokobody w celu
umieszczenia sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie
od 27.04.2015 r. do 31.12.2040 ro oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3611W, 3612W, 3661W (działki
nr ew.: 1708/1, 994/2, 426/2, 1176) w miejscowości Mokobody w celu budowy
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie od 27.04
do 4.05.2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie
Szpinki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia robót polegających
na umieszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej w terminie od 27.04.2015 r. do
31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce
(działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej w terminie 29.04 –
15.05.2015 r.

3. przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
4. postanowił dofinansować organizację IX edycji Festynu Sportowo – Rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, który odbędzie się na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w dniu 11 czerwca 2015 r.
5. zaakceptował projekt porozumienia w sprawie współpracy w zakresie monitoringu
procesów innowacyjnych Mazowsza w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu
i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
6. zapoznał się z informacją Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2015
r., zawartą w piśmie BR.0012.2.5.2015 z dnia 24 kwietnia br.
na posiedzeniu w dniu 4 maja 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 16/34/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71014/.
2. podjął uchwałę Nr 16/35/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/.
3. podjął uchwałę Nr 16/36/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
4. nie wyraził zgody na dofinansowanie wyjazdu na Finał Poezji o Diamentowe Pióro
w Zambrowie, w dniu 29 kwietnia br., z wagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu.
Ponadto zainteresowany udziałem w Finale Poezji nie jest mieszkańcem Powiatu.

5. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił
o dofinansowaniu zakupu medali uczestnikom Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców
Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej odbędzie się w połowie czerwca br. na
boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.
6. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił
o dofinansowaniu zakupu medali uczestnikom XI Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2015”.
7. rozpatrując prośbę Prezesa Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach nie wyraził
zgody na dofinansowanie wydania dwujęzycznego folderu informacyjnego.
8. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. T.
Kłopotowskiego, o wsparcie finansowe przedsięwzięcia wmurowania i odsłonięcia na
frontonie budynku przy ul. Pułaskiego 47 w Siedlcach wykonanej z brązu tablicy
upamiętniającej nadanie pierwszej audycji Podziemnego Radia „Solidarność” Siedlce,
postanowił nie wspierać finansowo powyższego przedsięwzięcia, z uwagi na ograniczone
możliwości budżetu powiatu. Zarząd Powiatu stara się wspierać uroczystości odbywające się
na terenie powiatu siedleckiego.
9. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników Międzygminnych
Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowanych przez Szkołę Podstawową
w Dziewulach.
10.rozpatrując prośbę Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Siedleckiej postanowił o ufundowaniu nagrody dla laureata XXII Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal, który odbędzie się w dniach 28 – 30
sierpnia br. w Siedlcach.
11.rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Prometeusz” Siedlce –
zapalmy promyk nadziei, Klub sportowy „Prometeusz”, Opole Stare ul. Wesoła 32
postanowił dofinansować koszty transportu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
/mieszkańców powiatu siedleckiego/ na zawody w dniu 7 maja br. w Otwocku.
12.wyraził zgodę na wykonanie przez firmę Nea Net Łukasz Ługowski Siedlce
ul. Chmielna 8, przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach
przy ul. Piłsudskiego 40 oraz zawieszenie szafki rozdzielczej w pomieszczeniu węzła c.o. na
potrzeby świadczenia przez Nea Net usługi internetowej dla PKO BP S.A. Zarząd postanowił
zawrzeć umowę z firmą Nea Net na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy, ustalając czynsz na 2015 r. w wysokości 500 zł netto miesięcznie. Czynsz
będzie waloryzowany w kolejnych latach o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za 2015 r. i 2016 r., ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS.
13.rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pana Krzysztofa Borkowskiego – Posła na Sejm RP
o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku Borki Wyrki –
Borki Kosiorki. Remont powyższego odcinka drogi w bieżącym roku nie może
zostać wykonany, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu
na ten cel. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej – Sierakowskiej – radnej
Powiatu i wyraził zgodę na remont drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku








o nawierzchni gruntowej, od miejscowości Nakory w kierunku granicy
Powiatu. Na wyrównanie nawierzchni potrzeba dostarczyć 6-7 wywrotek
żwiru,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Stok Ruski (działka nr ew. 421) w celu budowy linii napowietrznej SN w
ramach przebudowy magistrali Wyczółki – Ogrodniki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W (działki nr ew.:
1586/1, 3682, 1811) w miejscowości Mordy w celu demontażu linii
napowietrznych SN i nn oraz budowy linii kablowych SN i nn,
orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.113.2015 z dnia 27 kwietnia
2015 r. poprzez zmianę zapisu: „….zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3611W, 3612W, 3661W (działka nr ew. 1708/1, 994/2, 426/2, 1176)
w miejscowości Mokobody, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami, w terminie od 27.04 – 05.05.2015 r.” na zapis: „….zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W, 3612W, 3661W (działka nr ew.
1708/1, 994/2, 426/2, 1176) w miejscowości Mokobody, w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w terminie od 27.04 –
12.05.2015 r. zgodnie z harmonogramem robót ….”,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/13),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 5.05.2015 r.
do 31.12.2065 r. oraz ustalił opłatę roczną.

14.zapoznał się z informacją przedłożoną przez kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach o rozliczeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie wydatków z realizacji projektu systemowego „Nowa
Szansa na Przyszłość” w okresie 1.01.2008 r. do 31.12.2014 r.
15.zapoznał się z informacją z rozliczenia przez PFRON Oddział Mazowiecki
w Warszawie realizacji pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” w roku 2014, w
ramach umowy AS3/000020/07/D z dnia 26 kwietnia 2013 r.
na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 r.
1. podjął uchwałę Nr 17/37/2015 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego za rok 2014”.
Zarząd postanowił przekazać powyższe „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach, celem
zatwierdzenia.
2. podjął uchwałę Nr 17/38/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2015 r.
3. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu siedleckiego w części dotyczącej
dróg – stan na 5.05. 2015 r.
5. rozpatrując prośbę Kierownika Zakładu Technologii Chemicznej i Inżynierii
Materiałowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach postanowił wesprzeć
organizację IX Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie neutronów i metody

komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”. Konferencja zorganizowana zostanie
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniach od 7 do 11 czerwca br.
6. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom Regionalnego Turnieju Piłki
Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2015. Finały Turnieju rozegrane zostaną w dniu 11
czerwca br. na płycie głównej stadionu w Siedlcach.
7. postanowił zakupić puchary z logo powiatu dla uczestników Spartakiady Szkół
Noszących Imię Jana Pawła II.
8. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników konkursów, które
odbędą się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 14 czerwca br. w Czuryłach.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 podpisać porozumienie z Wójtem Gminy Przesmyki w sprawie utrzymania
rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki w okresie
wiosenno – jesiennym,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie powiatu na
2015 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Tokary –
Hruszew. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie
ewentualnej przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, po
wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o realizację w 2015 r. inwestycji
przebudowy drogi powiatowej nr 3635W, na odcinku 1700 mb. Zarząd
w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej przebudowy
powyższego odcinka drogi powiatowej, po wygospodarowaniu środków
finansowych na ten cel,
 rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o sfinansowanie zakupu
kruszywa na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3669W (ul. Gliniana)
w Mordach. Zarząd postanowił o dokonaniu remontu powyższej drogi przez
nawiezienie kruszywa i wyrównanie drogi, przy wykorzystaniu środków
na bieżące utrzymanie dróg,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu wykonania energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 350/2) w
dniu 12.05.2015 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w celu budowy dwóch
zjazdów na działki nr ew.: 203, 204 w miejscowości Kownaciska w dniu
12 maja 2015 r.,
 ustalił warunki techniczne dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej
nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 12.05.2015 r.
do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 879),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 782/3),







wymierzył firmie TELKAM Mirosław Kamiński, Drohiczyn ul. Piłsudskiego 30
karę pieniężną w wysokości 2 700 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi,
pasa drogi powiatowej nr 3633W pomiędzy miejscowościami: Stok Lacki
Folwark , Joachimów (działka nr ew. 1262) o powierzchni 90 m2 ,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowościach:
Grubale, Pustki (działki nr ew.: 73, 504) w celu wykonania przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 83), w dniu
20.05.
2015 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości ZaliwieSzpinki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia prac polegających na
regulacji włazów studziennych oraz wykonaniu prac porządkowych w dniach:
od 11.05.2015 r. do 15.05.2015 r.

STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

