
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2015 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 18/39/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  

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

w Chlewiskach za 2014 rok. 

 

2. podjął uchwałę Nr 18/40/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków  

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/.  

 

3. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii 

postanowił  

o ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów odbywających się w ramach XII 

Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w dniu 14. 06. 2015 r. w Żelkowie Kolonii. 

 

4. rozpatrując prośbę Grupy EkoLogicznej z Siedlec o włączenie się Powiatu  

Siedleckiego w realizację I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów, wyraził zgodę                       

na dofinansowanie  spotkania w dniu 17 czerwca br., w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach dla 15 osób  -  uczestników akcji obrączkowania. 

 

5. przyjął informacje nt. przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016  

placówek oświatowych:   

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Stoku Lackim 

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

merytorycznej Komisji. 

 

6. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2015/2016, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach  na rok szkoły 2015/2016 

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

merytorycznej Komisji. 

 

7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                        

nr 3605W do nieruchomości nr ew. 152/15 w miejscowości Skórzec”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu budowy przyłącza kablowego nn                                     

do budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 109), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działka nr ew. 390/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 306/1), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 

1. 3602W (działki nr ew.: 703/1, 697/1) obręb Łączka, 

2. 3659W (działka nr ew. 589/1) obręb Kępa, 

3. 3602W (działka nr ew. 346) obręb Jagodne                                                                         

w celu realizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu Budowa 



Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji Jagodne 

– Łączka, 

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

(działka nr ew. 140) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 88/2) w dniu                      

18 maja br., 

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

(działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku (działka nr ew. 88/2) w terminie od 18.05.2015 r. do 

31.12.2040 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy                      

ul. Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1861), w dniu 19 maja                     

2015 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy                       

ul. Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 1861) w terminie od 19.05.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

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

(działka nr ew. 1341) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 19.05.2015 r. 

do 31.12.     2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

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

(działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 424/2) w dniu 19 maja br., 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 3608W do działki nr ew. 375/9 w miejscowości Niwiski, 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3912W                        

w miejscowości Osiny Dolne (działki nr ew.: 96, 31/2, 319) urządzenia 

infrastruktury technicznej przyłącza energetycznego kablowego nn, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok 

Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 538) w celu budowy kabla 

światłowodowego                             w relacji Stok Lacki – Ujrzanów w dniach: 

19 – 29 maja br.  

 

na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. 

 

             1. podjął uchwałę Nr 19/41/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                     

na 2015 r.  

            2. wyraził zgodę właścicielom lokali mieszkalnych nr: 1, 2, 3, 4 w byłym Domu 

Nauczyciela w miejscowości Kisielany – Żmichy, na korzystanie z oczyszczalni ścieków Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, do czasu wybudowania przez Gminę Mokobody 

kanalizacji gminnej, do której właściciele powyższych lokali będą mogli zostać podłączeni. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych i skierował                                             

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 



            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.124.2014 z dnia 7.07.2014 r.                              

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                                       

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

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu 

„Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3617W                               

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

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 2. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.109.2014 z dnia 

9.06.2014 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 

3626W                                       w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 358) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

Zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa 

drogi powiatowej nr 3626W                               w miejscowości Paprotnia 

(działka nr ew. 358) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. stwierdził 

wygaśnięcie decyzji nr D.6852.245.2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie 

zezwolenia na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3626W, 3933W, 3929W, 

3617W w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 140, 249/1, 358, 328) w 

celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz                                z 

przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację 

zajęcia pasa dróg powiatowych nr: 3626W, 3933W, 3929W,3617W                                     

w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 140, 249/1, 358, 328) w celu 

umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego, 4. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.16.2015 

z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) w celu umieszczenia 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zezwolił Związkowi 

Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 

3617W                             w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) w celu 

umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3623W (działka nr 

ew. 336/5), 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1) w miejscowości Łęczycki w 

celu budowy linii kablowych nn, przyłączy kablowych nn, złączy kablowych nn 

oraz demontaż istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w celu budowy zjazdu do 

nastawni lokalnej znajdującej się na nieruchomości kolejowej – działka nr ew. 

391 w miejscowości Januszówka w dniach: 29 – 30 maja br., 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 

3618W do nieruchomości nr ew. 1374 w miejscowości Hołubla gm. 

Paprotnia”, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wodynie (działka nr ew. 426/2) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn 

w terminie od 29.05.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

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

(działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 890) w dniu 29 maja br., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 



zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 873/6) w dniu 27 czerwca 

2015 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu umieszczenia przyłącza kablowego 

nn w terminie 27.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki-

Kosny (działka nr ew. 604/3) w celu umieszczenia linii energetycznej 

napowietrznej nn w terminie od 1.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki-

Kosny (działka nr ew. 604/3) w celu demontażu i montażu słupów 

energetycznych w dniu 1 czerwca br., 

 oświadczył, że nie będzie odwoływał się od decyzji Wójta Gminy Zbuczyn 

znak: WI.6730.32.2015 z dnia 20 maja br. o warunkach zabudowy dla 

inwestycji obejmującej budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości 

ciekłe na działkach nr ew.: 359/1, 356/1, 353/1 w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa, 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618W                                            

w miejscowościach: Czarnoty, Hołubla (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”, w dniach 27 – 30 maja br., 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618W                                            

w miejscowościach: Czarnoty, Hołubla (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

umieszczenia linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet 

dla Mazowsza”, w terminie od 30.05.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu prowadzenia prac polegających na 

budowie chodnika i zatok autobusowych po budowie kanalizacji sanitarnej w 

dniach:                    25 – 29.05.2015 r., 

 zezwolił  na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663W, 3601W                                     

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu  budowy  linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu „Internet dla Mazowsza”, 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663W, 3601W                                              

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu  umieszczenia  urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”                        

w terminie od 30.05.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną. 

 

             5. przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 

Siedleckiego w roku 2014 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            6. nie zatwierdził arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Stoku Lackim na rok szkolny 2015/2016.                                        

            7. przyjął informację nt. przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim i skierował do 



Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

            8. rozpatrując prośbę Zespołu Oświatowego w Pruszynie, o dofinansowanie zakupu 

nagród dla uczestników IV Pikniku Rodzinnego organizowanego w dniu 31 maja br.                                          

w Pruszynie  postanowił przeznaczyć na nagrody dla uczestników Pikniku gadżety będące                         

w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji. 

            9. przyjął skorygowaną ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Powiatu 

Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                            

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

           10. postanowił o wsparciu finansowym organizację Dni z Doradztwem Rolniczym, 

które odbędą się w dniach 5 – 6 września br. na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce,                                  

ul. Jana Pawła II 6. 

11.zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 22 maja br.,  

zawartą w piśmie BR.0012.1.7.2015 z dnia 22 maja 2015 r.   

 

na posiedzeniu w dniu 29 maja 2015 r. 

 

1. zatwierdził arkusz organizacyjny Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2015/2016 i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

Zarząd Powiatu  postanowił o wyodrębnieniu w budżecie Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim planu wydatków na wczesne wspomagania 

rozwoju dziecka. 

 

2. wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie   zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej, pod nazwą „Cudze chwalicie swojego nie znacie…” – walory 

przyrodnicze Ziemi Siedleckiej. Konkurs fotograficzny.  

 

na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok  i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                  

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. podjął uchwałę Nr 21/42/2015 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                           

w 2015 r.  

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

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            4. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach,  postanowił zakupić trzy 

puchary z logo Powiatu Siedleckiego dla uczestników rozgrywek sportowych, które odbędą 

się podczas pikniku rodzinnego w dniu 14 czerwca br. w Wodyniach.  



             5. nie wyraził zgody na dofinansowanie XV Memoriału im. Henryka Guta w lekkiej 

atletyce, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na ten cel.  

            6. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach  postanowił                                        

o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – uczestników 

festynu rodzinnego organizowanego w dniu  14 czerwca br. w szkole w Przesmykach.  

             7. wyraził zgodę na usunięcie drzew ściętych przez bobry na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. 

             8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W  w miejscowości 

Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 2.06.2015 r. 

do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W  w miejscowości 

Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego w dniu 2.06.2015 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W  w miejscowości 

Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy przyłącza nn do budynku 

(działka nr ew. 92/2), 

 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3611W do 

działki nr ew. 31/1 w miejscowości Suchożebry, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623W (działka nr ew. 

1151/2) w miejscowości Ujrzanów w celu budowy kabla światłowodowego                   

w rurze osłonowej, 

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

(działki nr ew.: 152/4, 239/4, 239/7) w celu umieszczenia linii kablowej 

średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej SN i nn, przyłączy 

napowietrznych w terminie od 2.06.2015 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 wykonania przyłącza nn do przepompowni ścieków 

(działka nr ew. 109), 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 3620W,                                       

w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 775/2, 96, 

184/1, 185/1, 186/1, 297 ) w celu  budowy  linii kablowej telekomunikacyjnej w 

ramach projektu „Internet dla Mazowsza” w dniach: 2 – 8.06.2015 r., 

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

(działki nr ew.: 152/4, 239/4, 239/7) w celu budowy linii SN, linii 

napowietrznej dwunapięciowej SN i nn po istniejącej trasie linii napowietrznej 

nn, wymianie istniejących przyłączy napowietrznych, w dniu 2 czerwca 2015 

r., 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 3620W,                                      

w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 775/2, 96, 

184/1, 185/1, 186/1, 297 ) w celu  umieszczenia urządzeń związanych z 

budową   linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza” w terminie od 8.06.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W  w miejscowości 

Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 87), 

 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3611W, 3612W (działki nr ew.: 

984/2, 1708/1) w miejscowości Mokobody w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia  z przyłączami w terminie: 1.06 – 3.06.2015 r., 

 nie wyraził zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3606W                            

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 657, 741, 651) przyłącza 

kablowego nn, 

 nie wyraził zgody na umieszczenie  w pasie drogi powiatowej nr 3661W                                

w miejscowościach: Zaliwie Szpinki, Zaliwie Piegawki  (działki nr ew.: 141, 

23/1) przyłącza kablowego nn, 

  zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 109) w 

terminie od 3.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W  w miejscowości 

Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 613/2, 614/2), 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 3 szt. 

drzew: 1 topoli, 1 brzozy, 1 lipy, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 

3675W w miejscowości Smolanka, na działce nr ew. 289 oraz zobowiązał do 

uprzątnięcia terenu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do 

posadzenia co najmniej 3 szt. drzew,  w ciągu  powyższej drogi na działce nr 

ew. 289 w miejscowości Smolanka w terminie do 31.10.2015 r. i 

powiadomienia                       o tym Starostwo.   

 

            9.  przyjął informacje: 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego                                   

w 2014 r., 

 o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 r., 

 nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji 

urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego, 

 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2014 r., 

 o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2014 r., 

 o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2014/2015, 

 nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego                           

w Siedlcach 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            10. nie wyraził zgody na dofinansowanie działalności statutowej Zarządu Rejonowego 

w Siedlcach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, z uwagi na brak podstaw prawnych.      

 

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 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 na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.  

            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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

            3. przyjął podjął uchwałę Nr  22/43/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                 

w Chlewiskach oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody. 

            4. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA 

w Żelkowie Kol.  postanowił udzielić dofinansowania, do organizacji II Integracyjnego 

Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”, który odbędzie się 14 czerwca br. na terenie 

kościoła pw. Świętej Teresy w Siedlcach. 

            5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Przedszkola 

Specjalnego w Soku Lackim i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o 

przedłożenie                          na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

            6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia 

rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 

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

na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

            7. rozpatrując prośbą dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                           

w Chlewiskach, o pokrycie części kosztów związanych z organizacją wystawy malarskiej                           

w Nevers we Francji wyraził zgodę na pokrycie kosztów noclegów i posiłków 4-osobowej 

delegacji z powiatu siedleckiego – uczestników wystawy.   

            8. postanowił o dofinansowaniu do kosztów związanych z organizacją przez Jeździecki  

Klub Sportowy Jagodne, Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. 

Zawody odbędą się w dniu 14 czerwca br. w Jagodnem. 

            9. 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.  

           10. przyjął informacje: 

 o finansowaniu zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres                     

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. w Powiecie Siedleckim, 

 nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym                                    

w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

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

merytorycznej Komisji.  

 

            11. rozpatrując wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                      

w Stoku Lackim w sprawie zmian w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie 

elementów małej architektury” będącego częścią projektu pn.: „Rewaloryzacja Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim” postanowił o ograniczeniu zakresu rzeczowego 

poprzez odstąpienie od wykonania fontanny i zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego. 



            12. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr: 3615W (działki nr ew.: 236, 

565) w miejscowości Kownaciska w celu przebudowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia w terminie od 24.06 do 26.06.2015 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działki nr ew.: 236, 565) w celu umieszczenia  przyłącza  

gazowego średniego ciśnienia w terminie od 27.06.2015 r. do 31.12.2040 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Pluty 

(działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego nn w dniu                                         

9 czerwca br., 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Pluty 

(działka nr ew. 400) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn w terminie od 9.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

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

(działka nr ew. 1586/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 2015) w dniu 9 czerwca br.,  

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

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

kablowego nn w terminie od 9.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W   w 

miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 955/3), 

 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3635W do działki nr ew. 208/4 w miejscowości Domanice Kol., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu budowy linii telekomunikacyjnej 

ziemnej oraz przebudowy słupów telekomunikacyjnych w dniach 10 – 11 

czerwca br., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu umieszczenia kabla 

telekomunikacyjnego ziemnego, wbudowanie  słupa oraz wymianę trzech 

istniejących słupów drewnianych na żelbetowe w terminie od 11.06.2015 r. do 

31.12.2040 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 1 szt. 

uschniętego drzewa gatunek wiąz, rosnącego w pasie drogi powiatowej                          

nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki, na działce nr ew. 476/1 oraz 

uprzątnięcie terenu, 

 przyjął zestawienie wartościowe i ilościowe drzew przeznaczonych do wycinki, 

rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Zarząd  

zadecydował o sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, w drodze 

przetargu. Zarząd postanowił również, aby wartość drewna z 13 szt. drzew 

zamieszczonych w części IV zestawienia obniżyć o 75% do kwoty 593,77 zł                    

z uwagi na fakt, że nabywca ponosi koszty wycinki, a są to pojedyncze sztuki 

drzew zlokalizowane na terenie całego powiatu i część drzew jest całkowicie 

sucha.   



 

              13. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  postanowił  o dofinansowaniu do kosztów 

pobytu (noclegi i częściowo wyżywienie) delegacji strażaków Związku Powiatowego 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Oberhavel. Delegacja niemiecka gościć będzie w 

powiecie siedleckim                     w dniach 3 – 6 lipca br. 

            14. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotuń na lata 

2015 – 2018, z perspektywą do roku 2022”. 

            15. przyjął raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2004 – 2015,  za okres 1.01.2013 r. do  31.12.2014 r. i skierował                              

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 r. 

 

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

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                                  

z wykonania budżetu za 2014 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                        

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

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

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok i skierował                                            

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

            3.  podjął uchwałę Nr 23/44/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego. 

            4. podjął uchwałę Nr 23/45/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej                 

do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego. 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek świerk rosnącego na granicy 

drogi powiatowej nr 3666W oraz działki nr ew. 38/5 w miejscowości Tarcze, 

należy do właściciela działki nr ew. 38/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

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

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 755), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3667W  w miejscowości 

Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 604), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

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

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5), 

  zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Broszków (działka nr ew. 1418) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w terminie od 18.06.2015 r. do 31.12.2046 ro oraz ustalił opłatę 

roczną, 

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

(działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 782/3) w dniu 18 czerwca br., 



 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W                        

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 105/3 w miejscowości Skórzec, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki  (działka nr ew. 23/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do budynku inwentarskiego (działka nr ew. 4), 

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

(działka nr ew. 93) w celu wykonania sieci wodociągowej w terminie 22 – 23 

czerwca br., 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3659W 

w miejscowości Józefin na  cele związane z potrzebami ruchu drogowego                      

tj. umieszczenie oświetlenia, 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, budowa napowietrznej linii nn 0,4 kV 

w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113/1), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki Folwark  (działka nr ew. 1212/1) w celu wykonania przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2) w dniu 

16.06.2015 r., 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki Folwark (działka nr ew. 1212/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2) w 

terminie                      od 16.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną. 

 

            6. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu:  Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy – pismo BR.0012.5.4.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo BR.0012.4.5.2015 r. z dnia 11 czerwca 

2015 r., Rewizyjnej – pismo BR.0012.1.8.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.   

            7. postanowił nie udzielić dofinansowania grupie wolontariuszy Pallotyńskiej 

Fundacji Misyjnej SALVATTI. pl  wyjeżdżającej do Rwandy, z uwagi na brak możliwości 

zrealizowania wnioskowanej formy wsparcia. 

            8.  postanowił nie udzielić dofinansowania dla Koła „Podlasie”  w Siedlcach 

Polskiego Klubu Ekologicznego na zorganizowanie w dniu 11 lipca br. Promocyjnego Spływu 

Rzeką Muchawką, z uwagi na brak możliwości zrealizowania wnioskowanej formy wsparcia.   

            9. przyjął autopoprawkę do Statutu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku 

Lackim, będącego załącznikiem nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim, polegającą na uporządkowaniu jednostek 

redakcyjnych Statutu. Projekt Statutu po autopoprawce Zarząd Powiatu skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą  o przedłożenie pod obrady Rady. Jednocześnie 

Zarząd postanowił o wycofaniu projektu Statutu przekazanego pismem OR.0022.25.2015 z 

dnia 10 czerwca br.    

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2015 r. 

 



            1. postanowił o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 5 marca 2015 r. pomiędzy 

Powiatem Siedleckim a Jerzym Radzikowskim Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na 

Ziemi Siedleckiej, Siedlce ul. Podmiejska 9. 

             2. rozpatrując prośbę Naczelnika OSP Nowe Opole postanowił o dofinansowaniu  

zakupu nagród  i upominków dla uczestników integracyjnego spotkania młodzieżowych 

drużyn pożarniczych, organizowanego w dniach 3 – 6 lipca br.   

            3. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu 

postanowił o wsparciu finansowym organizację uroczystości 80 – lecia powstania jednostki.   

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 o przesunięciu terminu płatności  - do 30 lipca br.,  należności z umowy na 

współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W 

Krzesk-Kośmidry-Ostoje-Klimy-do drogi (Mordy-Prochenki) na odcinku                      

od m. Błażeje do drogi powiatowej nr 3666W”, 

 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek lipa (suchy pień) rosnącego na 

granicy drogi powiatowej nr 3665W oraz działki nr ew. 199 w miejscowości 

Wólka Soseńska, należy do właściciela działki nr ew. 199, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 3617W do działki nr ew. 10/17 w miejscowości Żabokliki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-

Piegawki  (działka nr ew. 69), w celu prowadzenia prac polegających na 

umieszczeniu studni na sieci kanalizacji sanitarnej w dniach 22 – 26.06.2015 

r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

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

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działce nr ew. 

1385, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka nr ew. 504) w celu budowy przyłącza gazowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 83), 

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

(działka nr ew. 1260/3) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892) w 

terminie                           od 24.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

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

(działka nr ew. 1260/3) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892) w dniu 

24.06.2015 r.,  

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

(działka nr ew. 93) w celu umieszczenia urządzeń sieci wodociągowej                              

w terminie od 23.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 uzgodnił projekt wykonawczy dla planowanej inwestycji przebudowy sieci                            

i urządzeń elektroenergetycznych nn w miejscowości Kamieniec, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3647W, 3668W, 

 wyraził zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy na części działki                      

nr ew. 788 w miejscowości Dąbrowa dla inwestycji polegającej na rozbudowie 



budynku mieszkalnego o dalszą funkcję mieszkalną, w zakresie zwiększenia 

szerokości elewacji frontowej do 17,5 m, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 353/1, 356/1, 359/1)                           

w terminie od 30.06.2015 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. 1044/1) w celu wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 353/1, 356/1, 359/1) 

w dniu 30.06.2015 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: 

Mokobody, Osiny Dolne (działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu 

wbudowania linii kablowej SN w terminie 29.06.2015 r. – 23.07.2015 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: 

Mokobody, Osiny Dolne (działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu 

umieszczenia linii kablowej SN w terminie 23.06.2015 r. – 31.12.2045 r. oraz 

ustalił opłatę roczną. 

            5. wyraził zgodę operatorowi telekomunikacyjnemu – firmie ITT media telekom  

Siedlce ul. Kochanowskiego 7a  na wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach  na potrzeby świadczenia usługi internetowej dla PKO 

BP S.A.  Zarząd postanowił o zawarciu umowy na użyczenie pomieszczeń w celu wykonania 

przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa na czas określony, tj. 24 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Zarząd upoważnił Pana Andrzeja Skaruza – kierownika Wydziału 

Administracyjno – Gospodarczego do negocjacji wysokości miesięcznego czynszu, który 

waloryzowany będzie                      o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za 2015 r. i 2016 r. ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.   

            6. podjął uchwałę Nr 25/46/2015 o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 26/47/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                         

na 2015 r.  

            2. przyjął rozliczenie kosztów przejętego przez gminy zadania powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015. 

            3. zaakceptował kandydatury radnych Powiatu: Pana Benona Kukli i Pana                     

Sławomira Piotrowskiego jako przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do Rady Społecznej 

działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.   

            4. postanowił o ufundowaniu nagród uczestnikom konkursu wiedzy o Powiecie 

Siedleckim, który odbędzie się  podczas XVI Festynu „Słoneczne Lato”, na placu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach w dniu 26 lipca br.  

            5. rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s                                   

w Chodowie postanowił dofinansować organizację III Festiwalu Biesiadnego w Stoku 

Lackim, który odbędzie się w dniu 12 lipca br.   

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Górki 

(działka nr ew. 33) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego  

do zasilania działki nr ew. 239 na okres od 30.06.2015 r. do 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Górki 

(działka nr ew. 33) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego  w dniu 30.06.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

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

Serocka (działka nr ew. 52) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego w dniu 30.06.2015 r., ustalił 

opłatę                           za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia, 

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

Serocka (działka nr ew. 52) poprzez umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego  do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 87) na okres od 

30.06.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działka nr ew. 390/4) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego w dniu 30.06.2015 r., ustalił 

opłatę                          za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działka nr ew. 390/4) poprzez umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego  do zasilania działki nr ew. 306/1 na okres od 30.06. 

2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót polegających                           

na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 4.07. 2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki nr ew. 44 na okres od 5.07.2015 r. do 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót polegających                             

na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej  w dniu 10.07.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki nr ew. 145/2 na okres od 11.07.2015 r. do , 31.12.2045 r.,  

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę                            

za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-

Piegawki  (działka nr ew. 69) w celu prowadzenia prac polegających                                       



na awaryjnym dokończeniu umieszczenia studni na sieci kanalizacji sanitarnej                      

w dniach od 29.06.2015 r. do 3.07.2015 r. , 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W (działki nr ew.: 

167/4, 167/5, 39/1) obręb Polaki i pasa drogi powiatowej nr 3607W (działka 

nr ew. 1395/1) obręb Broszków w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii 

kablowej, szafy telekomunikacyjnej i studni kablowej w ramach projektu: 

Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania  działki nr ew. 79/3 na okres od 30.06.2015 r. do 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego w dniu 30.06.2015 r., ustalił 

opłatę                          za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Domanice                                    

o wykonanie rowów odwadniających wraz z barierkami ochronnymi na drodze 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice, obok Urzędu Gminy.  

 

            7. rozpatrując wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach o wyznaczenie pracowników do sprawowania kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą 

działającą na terenie powiatu siedleckiego upoważnił Starostę Siedleckiego                                                

do przeprowadzenia rozmowy z kierownikiem jednostki celem wyznaczenia pracowników                        

do realizacji powyższych zadań.  

 

            8. wyraził zgodę na dofinansowanie do letniego wypoczynku dziecka, pochodzącego                      

z terenu powiatu siedleckiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 

płońskiego. 

 

            9. przyjął projekt aneksu do porozumienia określającego zasady realizacji                                         

i finansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu siedleckiego ze środków Powiatowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartego w dniu 10.04.2008 roku w Siedlcach.     

                     

           10. podjął uchwałę Nr 26/48/2015 zmieniającą uchwałę  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018. 

 

            11. wyraził zgodę dla Regionalnego Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej 

 Siedlce ul. Podmiejska 9, na kompensatę wzajemnych należności                                    

i zobowiązań w kwocie 11.070,00 zł oraz wydłużenie terminu rozliczenia kosztów w kwocie 

11.070,00 zł do 31.12.2015 r.   

na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 27/49/2015 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 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 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                     

pod obrady Rady. 

 

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu 

Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                        

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

5. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego na okres                    

6 miesięcy w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, dla: 

 Pani Anny Hołownia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Stoku Lackim (od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r.),  

 Pani Krystyny Zarzeckiej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                      

(od września 2015 r. do lutego 2016 r.), 

 Pana Mirosława Bieńka p.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim (od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r.). 

 

6. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2014 rok Panu 

Markowi Błaszczykowi Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

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

powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych                            

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

 

8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa stacji transformatorowej linii SN oraz nn 0,4kV  

w miejscowości Księżopole Jałmużny gm. Mokobody”, 

 zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W  

w miejscowości Stara Dąbrówka, gm. Skórzec do nieruchomości nr ew. 80, 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej – napowietrznej  

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

i kablowej linii nn 0,4kV ze złączami kablowymi w miejscowości Krześlin gm. 

Suchożebry”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec 

(działka nr ew. 665) w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego na 

wysokości działki nr ew. 243, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                               

w miejscowości Zabłocie (działka nr ew. 602) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynków mieszkalnych (działki nr ew.:  435, 429), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

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

dodatkowego przewodu energetycznego podwieszonego do istniejącej linii 

napowietrznej nn, 



 zezwolił na nieodpłatne przekazanie drzew pochodzących z wycinki z pasa 

drogowego remontowanej drogi Wojnów – Rogóziec, 

 zezwolił na nieodpłatne przekazanie drzew pozyskanych podczas prowadzonych 

prac drogowych na odcinku drogowym Kaliski – Dąbrowa oraz Kamianki–Wańki – 

Dąbrowa.  

 

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

13 lipca br. o godz. 13.00 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok 

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

 podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do 

składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach, 

 podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 

 

na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 28/50/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                     

na 2015 r.  

 

2. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                       

w Stoku Lackim  wyraził zgodę na zorganizowanie dla wychowanków, letniego wypoczynku                       

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w dniach 03.08.2015 – 

07.08.2015 r.  

 

3. postanowił ufundować puchary i przekazać upominki w formie materiałów 

promocyjnych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego dla uczestników 

Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego PTTK, który odbędzie się 18 lipca 

2015 r.  

 

4. postanowił o wsparciu finansowym I Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego 

„RAZEM LEPIEJ”, który odbędzie się 29 sierpnia 2015 roku na terenie parafii 

Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach. 

 

5. postanowił o objęciu patronatem honorowym organizacji koncertu Opery 

Lwowskiej, planowanego w dniu 25 października 2015 roku w  Centrum Kultury i Sztuki w 

Siedlcach. 

 

6. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów konkursów organizowanych                            

w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, których rozstrzygniecie odbędzie się 

podczas festynu „Dokopiny Ziemniaka” w dniu 23 sierpnia 2015 r.  

 

7. rozpatrując prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej postanowił o zwolnieniu z opłat 

eksploatacyjnych za okres 20.07.2015 r. – 19.08.2015 r.,  naliczanych przez Dom na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach. 

 



8. przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki                      

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania 

dróg powiatowych. 

 

9. podjął uchwałę Nr 28/51/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie 

gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

            10. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 

3642W do nieruchomości nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk –Królowa Niwa gm. 

Zbuczyn”, 

 wyraził zgodę na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8,0 m do 6,0 m                                 

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi 

Wielkie – Borki Kosiorki w miejscowości Borki – Wyrki (działka nr ew. 306/1) dla 

projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej  

(działka nr ew. 190/2), 

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

3608W do nieruchomości nr ew. 375/9  w miejscowości  Niwiski  gm. Mokobody”, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej: 

 nr 3675W (działki nr ew. 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 368/4, 494/1, 495/1) 

obręb Polaki gm. Kotuń,  

 nr 3675W (działka nr ew. 1228) obręb Kotuń gm. Kotuń, 

 nr 3659W (działka nr ew. 1229) obręb Kotuń gm. Kotuń, 

 nr 3604W (działka 1249/1) obręb Kotuń gm. Kotuń 

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, szafy telekomunikacyjnej  

i studni kablowej w ramach projektu Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

„Internet dla Mazowsza”, 

 wydał oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie decyzji Wójta Gminy 

Zbuczyn WI.6730.76.2014 z dnia 6 lipca 2015 r. o zmianie w części decyzji  

o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działkach nr ew. 1170/1, 1170/2 położonych  

w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W  

w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu przebudowy istniejącego zjazdu do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 864, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W  

w miejscowości Cisie-Zagrudzie (działki nr ew. 657, 651) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego
 
nn do budynku inwentarskiego, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego  (działka nr ew. 263/1), 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W i 3657W  

w miejscowości Dziewule i Łęcznowola (działki nr ew. 1221/1  

i 338/4) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza, na okres 15.07.                 

2015 r. – 31.12.2035 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W i 3657W   

w miejscowości Dziewule i Łęcznowola (działki nr ew. 1221/1  

i 338/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 



Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji Dziewule – Stary Krzesk                     

w dniu 15 .07.2015 r. ,ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W  

w miejscowości Żeliszew Podkościelny  (działka nr ew. 615) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego
 

nn 0,4 kV  dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew. 73/1, 72), 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 69) na wysokości działki nr 

ew.179 w celu usunięcia awarii tj. uszkodzeniu sieci kanalizacji sanitarnej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W  

w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy  (działka nr ew. 1085/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 792/2, na okres 29.07.2015 r. – 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 wyraził zgodę na zajęcie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W  

w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy  (działka nr ew. 1085/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 

792/2 w dniu 28.07.2015 r., ustalił opłatę za zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 3641W   

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdedki-Błażeje , Izdebki-Wąsy,  (działki nr ew. 

604/3, 428, 116, 370) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji Szydłówka 

– Stary Krzesk gm. Zbuczyn w dniach 15-16.07.2015 r., ustalił opłatę za zajęcia 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 3641W  

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Wąsy, (działki nr ew. 

604/3, 428, 116, 370) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza na okres 

16.07.2015 r. – 31.12.2035 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 prośba Wójta Gminy Suchożebry o wyrażenie zgody na wykonanie w pasie drogi 

powiatowej nr 3611 W w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Zachodnia, 

chodnika oraz poszerzenie zjazdu z drogi krajowej nr 63 będzie rozpatrzona na 

kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 29/52/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                    

na 2015 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 29/53/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim  ul. Pałacowa 1, 08 – 110 Siedlce.        

 

            3. postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla laureatów konkursów                            

o tematyce ekologicznej organizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”. 

 



            4. podjął uchwałę Nr 29/54/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie 

gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

 

            5. podjął uchwałę Nr 29/55/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych na terenie powiatu garwolińskiego. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                            

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego
 
nn do zasilania budynku jednorodzinnego (działka nr 

ew. 422), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                 

w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew. 739, 509/1, 705/11) w celu 

budowy przejścia poprzecznego sieci wodociągowej,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3630W                             

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) w celu budowy przejścia 

poprzecznego sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                            

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

kablowego energetycznego
 
nn  do zasilania budynku jednorodzinnego (działka nr 

ew. 1060/1), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

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

kablowego 
 
nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 92), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego oraz przewodu przyłączy napowietrznych na okres od 

20.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W  

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kabla energetycznego nn w dniu 15.07.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego  oraz ustalił warunki zezwolenia, 

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

Zabłocie  (działka nr ew. 602) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego 

kablowego na okres od 23.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego, ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W  

w miejscowości Zabłocie (działka nr ew. 602) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kabla energetycznego nn w dniu 23. 07. 2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna w zamian za ścięcie 2 sztuk 

drzew gatunek wiąz, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3628W w 

miejscowości Wólka Biernaty na działce nr ew. 122/1 oraz uprzątnięcie terenu, 

 wyraził zgodę na usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, 

rosnących na działce nr ew. 616/1 obręb Żeliszew Podkościelny stanowiącej drogę 

powiatową nr 3604W, na odcinku od cmentarza w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny do początku lasu w kierunku miejscowości Trzemuszka, w zamian za 



pozyskane drewno. Jednocześnie Zarząd zobowiązał do spełnienia warunków jakie 

obowiązują przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym. 

 

na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2015 r. 

 

            1. postanowił o dokonaniu zmian w ewidencji ilościowo – wartościowej środków 

trwałych Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Zarząd, zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku nr 

1 postanowił: 

 Zdjąć z ewidencji środków trwałych: 

- nr inwentarzowy I/211-2/3/5/18 Studnia głębinowa o gł. 60,60 m, o wartości 

początkowej 21 602,20 zł – studnia nieużywana, zgodnie z operatem szacunkowym nie 

podlega wycenie – przeznaczyć do likwidacji. 

- nr inwentarzowy IV/220-1/U.3/81 Rampa najazdowa, żelbetowa o pow.76 m
2                                  

o wartości początkowej 2 297,00 zł, w bardzo złym stanie technicznym, zgodnie                           

z operatem szacunkowym nie podlega wycenie – przeznaczyć do likwidacji. 

 Wprowadzić do ewidencji środków trwałych: 

- nr inwentarzowy I/032-1/16/1/2 Inne tereny zabudowane, działka nr 102/2 o pow. 

0,7962 ha, położona w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce – zgodnie z podziałem 

geodezyjnym, z wartością początkową z operatu szacunkowego 612 915,00 zł. 

- nr inwentarzowy I/105-1/21/1/35 Portiernia Ujrzanów – pow. użytkowa 10,90 m
2 

, 

pow. zabudowy 18,60 m
2 

 - zgodnie z podziałem geodezyjnym, z wartością 

początkową z operatu szacunkowego 10 007,00 zł. 

Zarząd w pozostałych pozycjach załącznika postanowił: 

dokonać zmian w opisach środków trwałych - zgodnie z opisami z inwentaryzacji  

budowlanej, 

1. Wprowadzić nowe wartości poszczególnych środków trwałych – zgodnie z wartością                  

z operatu szacunkowego. 

 

2. podjął uchwałę Nr 30/56/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków                    

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.  

 

            3. postanowił o umorzeniu odsetek gminom: Wodynie, Suchożebry, Paprotnia, 

Zbuczyn, od dotacji uznanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach jako wykorzystane 

niezgodnie                                  z przeznaczeniem. Łączna kwota należnych odsetek – 1 924 zł, 

z czego: 

 Gmina Wodynie – 53 zł, 

 Gmina Suchożebry – 603 zł, 

 Gmina Paprotnia – 344 zł,  

 Gmina Zbuczyn – 924 zł. 

 

            4. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 

 

             5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie drzewa 

gatunek lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3608W                        

w miejscowości Nowe Opole na wysokości działki nr ew. 189/11, 

 nie wyraził zgody na poparcie apelu Rady Gminy Terespol o zmianę regulacji 

dotyczącej zwiększenia prędkości dopuszczalnej pojazdów na drodze Nr 2                     

w obszarze zabudowanym, 



 rozpatrzył wniosek skierowany przez Pana Krzysztofa Borkowskiego Posła na                     

Sejm RP o wykonanie cieku odwadniającego, odprowadzenie wody do 

przepustu oraz poszerzenie wjazdu do posesji w miejscowości Kamianki Lackie 

na przebudowywanej drodze powiatowej nr 3622W. Przebudowa w/w drogi 

wykonywana jest zgodnie z opracowaną dokumentacją i dokonywanie w niej 

zmian nie jest możliwe, 

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

(działki nr ew.: 452, 424/19) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego 

na okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

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

(działki nr ew.: 452, 424/19) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie i przebudowie linii kablowej w dniu 28.07.2015 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn                 

dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 76/3), 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 3604W do działki nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe 

Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie kabla energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 308/5), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe 

Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego na okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego.       

 

na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 31/57/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2015 r.  

 

            2. Pan Michał Okniński – Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał Zarząd 

Powiatu w Siedlcach z wynikami przeprowadzonego postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.  

Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomił Zarząd Powiatu, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim konkurs nie został rozstrzygnięty. 

Dopuszczony do udziału w konkursie kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów 

obecnych członków komisji. Zarząd zatwierdził konkurs. 

 

            3. podjął uchwałę Nr 31/58/2015 o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

            4.  rozpatrując prośbę Dowódcy Garnizonu Siedlce postanowił udzielić 

dofinansowania  do uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. 

 



           5. 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. 

 

            6. 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. 

 

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

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

            8. w związku ze sprzedażą działek: nr 101/1, o pow. 0,9111 ha, nr 102/1, o pow. 

0,8895 ha, położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce – stanowiących 

nieruchomość 1 oraz działki nr ew. 102/2, o pow. 0,7962 ha, położonej w miejscowości 

Ujrzanów gmina Siedlce  – stanowiącej nieruchomość 2, Zarząd Powiatu  postanowił: 

 dokonać sprzedaży nieruchomości 1 i nieruchomości 2 w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego, 

 ustalił cenę wywoławczą: - nieruchomość 1 na kwotę 3 400 000 zł, 

                                                      - nieruchomość 2 na kwotę 1 500 000 zł.  

 ustalił wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, 

 ustalił skład komisji przetargowej: 

- Andrzej Skaruz – przewodniczący, 

- Teresa Szymańska – członek, 

- Teresa Wasiluk – członek, 

- Elilia Soćko – członek, 

- Maciej Tymosiak – członek, 

- Michał Adamczyk - członek 

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił będzie            

Pan Michał Adamczyk. 

 

             9. nie wyraził zgody na lokalizację kabla światłowodowego w rurze osłonowej Ø 20                 

na działkach nr: 102/1, 102/2, położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce, z uwagi 

na planowaną w roku bieżącym sprzedaż w/w działek.    

 

            10.rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o  wykonanie chodnika w pasie 

drogi powiatowej nr 3611W w miejsc. Wola Suchożebrska ul. Zachodnia,                          

o długości ok. 650 m oraz opracowanie koncepcji na wykonanie zjazdu z drogi 

krajowej nr 63. Zarząd z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu 

nie widzi możliwości wykonania w najbliższym czasie powyższych prac, 

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

przekracza 10 lat rosnących w pasie  drogi powiatowej nr 3602W w obrębie 

Łączka, stanowiącej działkę nr ew. 697/1, przez rolników przy swoich 

działkach we własnym zakresie w zamian za pozyskane drewno. Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał do spełnienia warunków jakie obowiązują przy usuwaniu 

drzew                       i krzewów rosnących w pasie drogowym. Zarząd 



postanowił o naprawie nawierzchni odcinka drogi  powiatowej nr 3602W w 

miejscowości Łączka,  

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 2 szt. 

drzew: 1 drzewo gatunek lipa i 1 drzewo gat. topola, rosnących w pasie drogi 

powiatowej nr 3940W na działce nr 556, obręb Krześlin, gm. Suchożebry na 

wysokości działki nr 641/1 obręb Krześlin oraz uprzątnięcie terenu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do spełnienia warunków jakie 

obowiązują przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, 

 nie wniósł uwag do demontażu linii napowietrznej nn oraz budowy linii 

kablowej nn w pasie drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy                     

ul. Wyszyńskiego - działka nr ew. 1586/1. Zarząd nie wyraził zgody na budowę 

złącza energetycznego w chodniku pasa drogowego ul. Wyszyńskiego, 

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 56/2 w miejscowości Kaczory, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przejścia poprzecznego sieci 

wodociągowej oraz przyłącza energetycznego kablowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3611W    w 

miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku jednorodzinnego (działka nr ew. 31/1), 

 zezwolił na przebudowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3674W do 

działki nr ew. 21/3 w miejscowości Jagodne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale 

(działka nr ew. 504) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 83) w dniu 

3.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale 

(działka nr ew. 504) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 83), na okres od 3.08.2015 r. do 31.12.2040 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę                        

za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 uzgodnił projekt pn: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3626W do nieruchomości nr ew. 423/2 w miejscowości Paprotnia gm. 

Paprotnia”, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn   do działki nr ew. 507/5, na okres od 4.08.2015 r. do 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie  przyłącza kablowego  do zasilania działki nr ew. 507/5 w dniu 

4.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcia pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn   do działki nr ew. 755 na okres od 5.08.2015 r. do 



31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego do zasilania przepompowni 

ścieków – działka  nr ew. 755 w dniu 5.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn   do zasilanie przepompowni ścieków - działka nr ew. 

604, na okres od 6.08.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,  

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego do zasilania przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 604) w dniu 6.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia. 

 

            11.zapoznał się z opiniami Komisji: Budżetu – zawartymi w piśmie BR.0012.2.7.2015                   

z dnia 13 lipca br., Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – zawartymi                      

w piśmie BR.0012.5.5.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. Zarząd zapoznał się z informacją Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowa i Opieki Społecznej zawartą w piśmie BR.0012.4.6.2015                        

z dnia 13 lipca br.   

 

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

o zwołanie w dniu 11 sierpnia br. o godz. 13
00 

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 wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 

realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                            

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.                     

 

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 32/59/2015 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                             

w 2015 r.  

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku garażowego (działka nr ew. 

337), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości 

Mordy ul. Wyszyńskiego (działka nr ew. 1586/1) w celu demontażu linii 

napowietrznych nn oraz budowy linii kablowej nn 0,4kV, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w celu remontu zjazdu                    

na działkę nr ew. 80 w miejscowości Stara Dąbrówka,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 

665, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 503, 507/2) w miejscowości Rakowiec, 

urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych, 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.219.2015 z dnia 13.07.2015 r.  

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W  

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, (działka nr ew. 1085/2)  

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 792/2,  

o powierzchni 2,18 m² 2. zezwolił na kontynuację zajęcia pasa drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, (działka nr ew. 

1085/2) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 

792/2, o powierzchni 2,18 m²  3. ustalił opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3674W (działki nr ew.: 

128/1, 118/1, 224/1, 201/1, 200/5, 200/3, 198/1) obręb Jagodne,   

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowych  

w ramach projektu Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 

Mazowsza”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Borki Kosiorki, (działka nr ew. 80/2) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr ew. 96), 

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

ul. Unitów Podlaskich, (działka nr ew. 2697/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii energetycznej SN i nn 0,4kVdo zasilania fermy 

drobiu (działka nr ew. 1374) w dniu 12.08. 2015 r. ,ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 

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

ul. Unitów Podlaskich, (działka nr ew. 2697/1) poprzez umieszczenie linii 

kablowej SN 15 kV oraz nn 0,4kV do zasilania fermy drobiu działka nr ew. 

1374) na okres 13.08.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego. 

 

3.wyraził zgodę na ufundowanie pucharów dla wyróżnionych pszczelarzy podczas 

imprezy pn. „Siedleckie Targi Miodu”, która odbędzie się w dniu 20 września 2015 r.  

 

4. rozpatrując prośbę autora książki „Kasyno” nie wyraził zgody na zakup publikacji 

ze względu na nieodpowiednie do celów promocji powiatu treści oraz obecność wulgaryzmów 

w tekście. 

 

5. przyjął: 

 informację na temat realizacji zadań przez Wydz. Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach 

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

merytorycznych Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 



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

bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

2. podjął uchwałę Nr 33/60/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków                         

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.  

 

3. podjął uchwałę Nr 33/61/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.  

 

4. podjął uchwałę Nr 33/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

 

5. podjął uchwałę Nr 33/63/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

6. podjął uchwałę Nr 33/64/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

             7.postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych dla nauczycieli – opiekunów 

szkolnych kół PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy OR PCK, które 

wręczone zostaną  podczas XII Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”. 

 

8. nie wyraził zgody  na  nawiązanie współpracy i na wsparcie finansowe budowy 

Muzeum poświęconego życiu i działalności Jana Pawła II ze względu na brak podstaw 

prawnych do nawiązania takiej współpracy. 

 

9.postanowił o  umorzeniu należności wraz z odsetkami z tytułu opłat za wyżywienie 

dzieci uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. 

 

10. rozpatrując wnioski postanowił: 

 w związku z wnioskiem w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

i tłocznej w pasie drogi powiatowej 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia  

i Przywory Duże oraz drogi nr 3654W Domanice-Kolonia i Pieńki, Zarząd 

Powiatu informuje, że wstępnie akceptuje umieszczenie urządzeń pokazanych na 

rys nr 3, 4, 5 (teren zabudowy – przejścia poprzeczne), natomiast nie może 

zezwolić                                  na lokalizację kanalizacji sanitarnej 

wyszczególnionej na rys 1 i 2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4kV do zasilana budynku inwentarskiego (działka 

nr ew. 4) na okres 25.08.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego energetycznego w dniu 25.08.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia, 



 zezwolił  na zmianę w części decyzji nr D.6853.1.45.2015 z dnia 4 maja 2015 r. 

poprzez zmianę zapisu: „…budowę linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV (cztery 

przejścia poprzeczne oraz wzdłuż pasa drogowego w poboczu, na wysokości 

działki nr ew. 2083/1)” na zapis: „…budowę linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV 

(cztery przejścia poprzeczne oraz wzdłuż pasa drogowego w poboczu, na 

wysokości działki nr ew. 2083/1, w odległości ok. 1,0 m od granicy pasa 

drogowego)”, 

 zezwolił na nieodpłatne przekazanie 1 szt drzewa gat. jesion, rosnącego w pasie 

drogi powiatowej nr 3628W w miejsc. Wólka Biernaty, na działce  

nr ew. 39, w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu. 

 

11. przyjął: 

 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego, 

 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach 

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

merytorycznych Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 34/65/2015 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik                               

do niniejszej uchwały. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 34/66/2015 w sprawie przedstawienia „Informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 

2018 za I półrocze 2015 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 za I półrocze 

2015 roku”                       w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

            3. podjął uchwałę Nr 34/67/2015 w sprawie przedstawienia  „Informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu 

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

w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

             4. 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. 

 



            5. przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                               

na rok 2016. 

 

            6. postanowił  o ufundowaniu nagród laureatom konkurencji sportowych, które 

rozegrane zostaną podczas festynu sportowo-rekreacyjnego w dniu 30 sierpnia br. Festyn 

zorganizowany zostanie  na obiektach Gimnazjum w Skórcu.  

 

            7. rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                          

i Producentów Mleka postanowił ufundować puchary dla hodowców bydła mlecznego z 

terenu powiatu siedleckiego oraz zakupić upominki dzieciom prezentującym cieliczki podczas 

wystawy w dniu 5 września br. 

 

            8. pozytywnie zaopiniował kandydaturę  

zgłoszoną do XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.   

 

            9. wyraził zgodę na dofinansowanie do letniego wypoczynku dziecka pochodzącego                       

z terenu powiatu siedleckiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 

łosickiego.   

 

            10. przyjął: 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres                       

I półrocza 2015 r. 

  sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za okres I półrocza 2015 r. 

  sprawozdanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku 

Lackim za okres I półrocza 2015 r. 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            11.rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki – radnych 

Powiatu Siedleckiego o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2016 rok 

przebudowy następujących odcinków dróg powiatowych: 

 nr 3633W odcinek Borki Wyrki – Borki Kosiorki dł. ok. 1 km, 

wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

 nr 3656W odcinek Grodzisk – Dziewule dł. ok. 1,5 km, wykonanie 

remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 

przepustu drogowego, 

 nr 3656W ul. Lipowa w Zbuczynie dł. ok. 0,15 km, wykonanie remontu 

nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego, 

 nr 3640W wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej na 

odcinku od drogi nr 3666W do miejscowości Rzążew dł. ok. 1 km, 

 nr 3639W remont drogi o nawierzchni asfaltowej w miejsc. Modrzew                    

dł. ok. 0,7 km, 

 nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie budowa chodnika dł. ok. 0,5km. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 



 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                    

nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 327 w miejscowości 

Paprotnia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                    

w miejscowości Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 31/1 w dniu 25.08.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                    

w miejscowości Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr 

ew. 31/1 na okres 25.08.2015 r. – 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                    

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 1060/1 w dniu 25.08.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                    

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 1060/1 na 

okres 25.08.2015 r. – 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                    

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii energetycznej kablowej SN oraz demontażu linii 

napowietrznej SN w dniu 24.08.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                    

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) poprzez umieszczenie linii 

energetycznej kablowej SN na okres 24.08.2015 r. – 31.12.2045 r., 2. ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego. 

 

na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

 

            1. przyjął projekt aneksu nr 2/2015 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

 

            2. przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                              

za I półrocze 2015 r., 

 informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2014 r., 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ, 



 informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych na terenie 

powiatu siedleckiego i stopień ich wykorzystania, 

 informację nt. realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach funkcjonujące w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o., 

 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych                               

nt. możliwości pozyskania środków w ramach nowych programów 

operacyjnych, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach za okres I półrocza 2015 r., 

 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2013 – 2016 w roku 2014, 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2015 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach, 

 informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                         

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                          

z zakresu ratownictwa medycznego, 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 r., 

 raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2004-2015” za okres: 1.01.2013 r – 31.12.2014 r.  

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

merytorycznych Komisji. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek o ustawienie bariery ochronnej w miejscowości Błogoszcz 

na wysokości posesji nr 44 w ciągu drogi powiatowej nr 3632W. Zarząd nie 

widzi potrzeby ustawiania bariery ochronnej na powyższym odcinku drogi 

powiatowej, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Mokobody o ujęcie                  

w planie zadań inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej 

kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej          

nr 3611W w miejscowości Mokobody, na odcinku o dł. 160 mb., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku gospodarczego (działki nr ew.: 1488/5, 1488/6), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 174, 175/6) w celu budowy przejścia poprzecznego 

sieci wodociągowej, 

 uzgodnił projekt pn: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego                       

w miejscowości Borki Wyrki gm. Zbuczyn”,  



  1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W                                         

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477, 481) poprzez umieszczenie 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu  „Internet dla Mazowsza”, relacji Strachomin-Borki-Łukowiec, na 

okres 5.09.2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,  

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W                                               

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477, 481) w celu prowadzenia robót 

polegającej na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 

Mazowsza”  relacji Strachomin-Borki-Łukowiec w dniach 3-5.09.2015 r.,                        

2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W                                         

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 

589/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu  „Internet dla Mazowsza”, relacji 

Jagodne - Łączka, na okres 6.09.2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił  na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W                                           

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 

589/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Jagodne-Łączka w dniach: 

4 – 6.09.2015 r.,  2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił 

warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 3659W, 

3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 201/1, 

128/1, 200/5, 200/3, 198/1 – obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 

368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1-obręb 

Kotuń) poprzez   umieszczenie  urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza, relacji 

Jagodne-Polaki-Kotuń, na okres 7.09.2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił  na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 3659W, 

3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 201/1, 

128/1, 200/5, 200/3, 198/1 – obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 

368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1-obręb 

Kotuń) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu  Internet dla Mazowsza relacji 

Jagodne-Polaki-Kotuń w dniach: 2-7.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,  

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                               

w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, dla potrzeb budynku (działka nr ew. 

337) na okres 2.09.2015 r. – 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka 

Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku garażowego 

(działka nr ew. 337) w dniu 2.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia.    

 

            4. przyjął projekt porozumienia z gminami z terenu powiatu siedleckiego w sprawie 

powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 

            5. 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            6. 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 na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

            7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na założenie 

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach  i skierował                                               

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

 

            8. postanowił o dofinansowaniu organizacji „ II Święta Opieńki – Dożynki Gminne 

2015”, które odbędzie się w miejscowości Pruszyn Pieńki w dniu 13 września br.   

 

             9. postanowił o dofinansowaniu organizacji „II Festiwalu Polskiej Piosenki w Starym 

Opolu”, który odbędzie się w dniu 20 września br. w miejscowości Stare Opole k/Siedlec. 

 

             10.rozpatrując prośbą Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ przy 

Szkole podstawowej w Łysowie wyraził zgodę na przesunięcie na przełom września i 

października br. rozgrywek w koszykówce dziewcząt i chłopców. Powyższe turnieje, 

dofinansowane przez Powiat Siedlecki zaplanowane były na maj 2015 r. i nie odbyły się. 

 

            11.zapoznał się z uchwałą nr 15 Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni 

Psychologiczo – Pedagogicznej w Stoku Lackim, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Poradni.  Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od dnia 1 września br.  Powiatowa Poradnia 

Psychologiczo-Pedagogiczna w Stoku Lackim czynna jest w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku, od godz. 8
00 

do godz. 18
00

.     

 

            12.przyjął aneks nr 1 do Arkusza Organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2015/2016, od 1 września              

2015 r.      

 

            13.Pan Michał Okniński – Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał Zarząd 

Powiatu w Siedlcach z wynikami przeprowadzonego postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomił Zarząd Powiatu , że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, konkurs został rozstrzygnięty. 

Dopuszczony do udziału w konkursie kandydat Pan Mirosław Bieniek uzyskał bezwzględną 

większość głosów obecnych członków komisji.  Zarząd zatwierdził konkurs. 

 



            14.podjął uchwałę Nr 35/68/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

            15.pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatków Panu Mirosławowi 

Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim: 

 funkcyjnego - w wysokości 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego, od 1 września  

2015 r., 

 motywacyjnego – w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego,                                        

na okres: wrzesień 2015 r. - luty 2016 r.      

 

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

o zwołanie w dniu 7 września br. o godz. 13
00 

sesji Rady Powiatu  z następującym porządkiem 

obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy, 

 podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej 

Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

 

na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. 

 

           1. podjął uchwałę Nr 36/69/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie 

gminy Korczew do kategorii dróg gminnych. 

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

deszczowej oraz wykonanie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3611W w 

miejscowości Mokobody, na długości 160 mb., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa miejscowości Dąbrówka Wyłazy oraz sołtysa 

miejscowości Stara Dąbrówka o zaprojektowanie i wykonanie chodnika                         

w miejscowościach Dąbrówka Wyłazy i Stara Dąbrówka w ciągu drogi 

powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek rady sołeckiej miejscowości Żabokliki o opracowanie 

dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W wraz z przebudową 

chodnika i budową ścieżki rowerowej w ciągu powyższej drogi na odcinku 

Żabokliki – Golice. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 

(działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie dwóch przyłączy nn do zasilania 

budynku (działki nr ew.: 613/2, 614/2) na okres 8.09.2015 r.  – 31.12.2045 r., 

2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 

(działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 613/2, 614/2) w dniu 

8.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki 

zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza kablowego nn                                   

do przepompowni ścieków P4  (działka nr ew. 19), 



 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) poprzez umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 790 na okres 7.09.2015 r. – 31.12.                       

2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,   

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie  przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 7. 09.2015 

r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W                                          

w miejscowościach: Hołubla, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 

2708, 724, 915) poprzez   umieszczenie  urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, 

relacji Hołubla – Krześlin, na okres 9.09.2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił 

opłatę                           za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W                                       

w miejscowościach: Hołubla, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 

2708, 724, 915)  w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Hołubla 

– Krześlin,                w terminie 8-9.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W                                       

w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Polaki – Broszków w dniu 

8.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki 

zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W                                          

w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu  „Internet dla Mazowsza”, relacji 

Polaki – Broszków, na okres 8.09.2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił  na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) poprzez umieszczenie 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu  „Internet dla Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne, na okres 9.09.                      

2015 r. – 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej  „Internet 

dla Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne, w dniach 8-9.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W                                        

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 81, 83, 85 – 

obręb Cisie Zagrudzie), 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

przepompowni ścieków P1  (działka nr ew. 489), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

przepompowni ścieków P5  (działka nr ew. 524), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W                                               

w miejscowościach: Domanice Kol., Przywory Duże oraz drogi powiatowej nr 

3654W w miejscowościach: Domanie Kol., Pieńki w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3652W do działki nr ew. 

438/6 w miejscowości Olszyc Szlachecki, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3621W do działki nr ew. 

716 w miejscowości Dąbrowa, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                        

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 755), na okres 7.09.2015 r. – 31.12.                      

2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                     

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 755 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                         

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 604), w okresie 7.09.2015 r. – 

31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                      

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 604 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                        

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5), na okres 7.09.2015 r. – 

31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                      

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 507/5 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 75), 

 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                              

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków 

(działka nr ew. 76/3), na okres 9.09.2015 r. – 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego, 

 1. zezwolił  na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                     

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 76/3 w dniu 9.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia. 

 

            3. postanowił o odstąpieniu od naliczania czynszu za miesiąc sierpień br. firmie 

FOLDRUK  Siedlce ul. Starzyńskiego 5, w związku z zakończonymi 

pracami rozbiórki telebimu usytuowanego na placu wynajmowanym od Starostwa 

Powiatowego                              w Siedlcach. 

 

             4. postanowił o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, czterech samochodów osobowych, z wartością początkową brutto 

określoną przez rzeczoznawcę.          

Zarząd postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji w/w samochodów (po przyjęciu                                   

do ewidencji Starostwa) poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu 

lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej 

Starostwa. 

 

            5. postanowił o wprowadzeniu do planu inwestycyjnego zadania pn.: Modernizacja                       

z rozbudową i nadbudową budynku biurowo – administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63                              

w Siedlcach na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Stoku 

Lackim oraz dokonaniu zmian w budżecie Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej                        w Stoku Lackim zgodnie ze złożonym wnioskiem.  

 

na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 r. 

 

            1.podjął uchwałę Nr 37/70/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela                                          

do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w organach Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą  w Wodyniach. 

na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r. 

 

            1. przyjął Zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 38/71/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha, 

położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce. 

 



           3. podjął uchwałę Nr 38/72/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha                       

i nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce. 

 

            4. zaakceptował wysokość dzierżawy za okres 1.10.2015 r. – 31.12.2015 r., dla 

dotychczasowego dzierżawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI 

PODLASKIE” sp. z o.o., Siedlce ul. Brzeska 128. 

 

            5. podjął uchwałę Nr 38/73/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego – droga nr 1736B. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 38/74/2015 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego – droga nr 1737B. 

 

             7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o zabezpieczenie środków                             

w budżecie powiatu na 2016 r. na zadania: 1. 250 000 zł na budowę chodnika                                 

w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej nr 3652W, 2. 50 000 zł na 

budowę chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej                            

nr 3635W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Pałacowej w Stoku Lackim o usunięcie 

usterek technicznych na drodze powiatowej nr 3666W na odcinku                                        

od ul. Spółdzielczej do ul. Praga. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg                                      

do wyrównania nawierzchni powyższego odcinka drogi, aby woda po opadach 

deszczu i roztopach śniegu  nie zatrzymywała się w nierównościach, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr ew. 394) w celu budowy przyłącza kablowego nn                          

do budynku świetlicy  (działka nr ew. 221), 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej – 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 

kontenerowej, złącza kablowego SN w miejscowości Brzozów gm. 

Suchożebry”, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mordy                        

i Kolonia Mordy gm. Mordy”(zgodnie z decyzją nr D.6853.1.82.2015 z dnia 

20.07.2015 r.), 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości                      

Radzików Stopki gm. Mordy” (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.83.2015 z dnia 

20.07.2015 r.), 

 zezwolił na nieodpłatne umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3934W                       

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) oraz drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 470) 2 szt. tablic informacyjnych                      

o nazwach form ochrony przyrody, o wymiarach 50x150 cm, 

 uzgodnił projekt sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nn                                          

w miejscowości Mordy, ul. Wyszyńskiego i ul. Olchowa, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3677W, 3683W (zgodnie z decyzjami 

nr: D.6853.1.45.2015 z dnia 4 maja br., D.6853.1.86.2015 z dnia 10 sierpnia 

br., D.6853.1.93.2015 z dnia 18 sierpnia br.), 



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

(działka nr ew. 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłącza wodociągowego do działek nr ew.: 1156/4, 1156/2, na okres 

15.09.2015 r. – 31.12.2020 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

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

(działka nr ew. 1260/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew. 1156/4, 1156/2) w dniu 15.09.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                              

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                     

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 81, 83, 85), na okres 16.09.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 81, 83, 85) w dniu 16.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

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

budowie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 263/1) 

w dniu 18.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 263/1), na okres 

18.09.                   2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego                             i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie                                  z wnioskiem, 

 oświadczył, że nie będzie odwoływać się od decyzji Wójta Gminy Zbuczyn 

WI.6730.53.2015 z dnia 3.092015 r., o zmianie w części decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego, 

zbiornika na ścieki – działka nr ew. 260 w miejscowości Lipiny gm. Zbuczyn.  

 

             8. postanowił o zakupie nagród dla drużyn uczestniczących w VIII Powiatowych 

Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego. 

Zawody odbędą się w dniu 20 września br. w Hołubli. 

 

            9. postanowił nie dofinansowywać organizacji Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Oskara Langego w Siedlcach. 

 

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

Powiatu: 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej                    

na 2015 rok Powiatu Siedleckiego, 



 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał                        

Rady Powiatu. 

 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku, 

 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze                     

2015 roku, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2015 – 2018 za I półrocze 2015 roku, 

 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2013 – 2016 w roku 2014, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za I półrocze                   

2015 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres  

I półrocza 2015 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                     

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 r., 

 sprawozdanie  z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 

Lackim za okres I półrocza 2015 r., 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres I półrocza 

2015 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                     

za okres I półrocza 2015 r., 

 raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 

2004-2015 za okres 1.01.2013 r – 31.12.2014 r.,  

 informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2014 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej 

Straży Pożarnej w Siedlcach funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska 

Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                       

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach, 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez NFZ, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

             11. podjął uchwałę Nr 38/75/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                    

na 2015 r.  

na posiedzeniu w dniu 21 września 2015 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania zadania organizacji 

transportu zbiorowego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o 

przedłożenie pod obrady Rady. 

 



            2. wyraził zgodę na usunięcie 2 szt. drzew na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.  

  

            3. podjął uchwałę Nr 39/76/2015 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie 

gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych. 

 

            4. przyjął: 

 informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2015/2016 

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

merytorycznej Komisji. 

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej – przecisk poprzeczny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

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

sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 280), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 218/1), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/1), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 176), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W                                           

w miejscowości Mogielnica (działka nr ew. 222/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do 

zasilania działki nr ew. 118 w dniu 24.09.2015 r, ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W                                          

w miejscowości Mogielnica (działka nr ew. 222/3) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 118), na okres 24.09.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3626W                                         

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku (działka nr ew. 1486), 

 rozpatrzył wniosek Pana Pawła Przesmyckiego - radnego Gminy Przesmyki                     

o budowę chodnika oraz barierki ochronnej w miejscowości Przesmyki w 

ciągu drogi powiatowej nr 3664W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców sołectwa Dąbrówka Stany o zaplanowanie                     

w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie projektów budowy 

chodników i wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W                                         

w miejscowości Dąbrówka Stany o dł. 1 700 m oraz w ciągu drogi powiatowej 



nr 3605W na odcinku Dąbrówka Stany – Skórzec o dł. 800 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r. 

 

            6. zaakceptował wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie 

wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2015/2016.   

 

            7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                              

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            8. zaakceptował lokalizację na terenie powiatu siedleckiego punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w miejscowościach: 

1) Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 /lokal Starostwa Powiatowego/, 

2) Mordy, ul. 3 Maja 2 /lokal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych/, 

3) Wodynie, ul. Siedlecka 41 /lokal Gminnego Ośrodka Kultury/.     

 

9. dokonał zmiany w projektach uchwał Rady Powiatu: 

 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2015 r. Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2015 – 2018. 

Zmiany dotyczą wniesienia wkładu do Spółdzielni Socjalnej w kwocie 20 000 zł w ramach                      

§ 6020, a nie jak ujęto w projektach uchwał w §  6010. Techniczna zmiana pomiędzy 

paragrafami wynika z ustaleń z Ministerstwem Finansów i sklasyfikowania wydatku jako 

bieżącego. 

Zmienione projekty uchwał Zarząd postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu                      

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektów uchwał przekazanych pismem 

nr OR.0022.40.2015 z dnia 14 września br.   

 

 

 

na posiedzeniu w dniu 28 września 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 40/77/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                    

na 2015 r.  

 

            2. nie wyraził zgody na prezentację Powiatu w albumie fotograficznym pt. „Mazowsze. 

Warto tu być”. 

 

            3.postanowił o dofinansowaniu do kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd grupy 

funkcjonariuszy i pracowników policji na 14 Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego 

w Częstochowie.  

   

             4.rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku 

Lackim postanowił dofinansować zakup 26 nagród dla uczniów – laureatów konkursów 

odbywających się podczas uroczystości jubileuszu 100 – lecia szkoły. 

 



            5. wyraził zgodę na zaproponowaną liczbę 6 godzin terapii dziecka w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, objętego wczesnym wspomaganiem.  

 

            6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2015-2020” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            7. przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2011-2020” w 2014 r. i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu                     z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

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

powiatowych w roku 2015 wg stanu na 17.09.2015 r. i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

(działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz 

kanalizacji sanitarnej  dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1385), na  okres 29.09.2015 r. – 31.12.2035 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                              

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do zasilania działki nr ew. 1385 w dniu 29.09.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Borki – Kosiorki  (działka nr ew. 80/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki 

nr ew. 96 w dniu 29.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                                         

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 422), na okres 29.09.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 1479), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 210/5), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623W (działka nr ew. 

336/5) oraz pasa drogi powiatowej nr 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1)                    

w miejscowości Łęczycki w celu budowy linii kablowych nn, przyłączy 

kablowych nn oraz demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznych nn, 



 wyraził zgodę na wykonanie w ciągu drogi powiatowej nr 3626W dojścia                     

do furtki, prowadzącej do nieruchomości położonej na działce nr ew. 423/2                           

w miejscowości Paprotnia, 

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

(działki nr ew.: 117, 236/10) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki nr ew. 235/9 w dniu 

30.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

(działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

oraz kanalizacji sanitarnej dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 236/9), na okres 30.09.2015 r. – 31.12.2016 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

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

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 214/1), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki 

Kosiorki (działka nr ew. 80/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.96), na 

okres 28.09.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości 

Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 

422 w dniu 29.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 rozpatrzył wniosek  – radnego z 

miejscowości Nowe Opole o dokończenie budowy chodnika od ul. Pięknej, na 

odcinku od ul. Lipowej do ul. Cichej oraz wykonanie 63 szt wjazdów na 

posesje w ciągu drogi powiatowej nr 3610W. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek  – radnego z 

miejscowości Nowe Opole o włączenie do planu budżetu na 2016 r. budowy 

chodnika wraz       z wjazdami o dł. ok. 400 m w ciągu drogi powiatowej nr 

3609W Stare Opole – wjazd awaryjny w ciągu drogi nr 2. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia – radnego Powiatu o uwzględnienie                           

w projekcie budżetu na 2016 r. wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze 

powiatowej nr 3602W Koszewnica – Łączka o dł. 700 m. Ostateczna decyzja                       

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016 r. 

 

            10.rozpatrując prośbę kierownika Terenowego Zespołu Doradczego w Siedlcach 

postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy                           

o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, która odbędzie się 21.10.2015 r.                  

w sali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach ul. Kazimierzowska 21. 



Zagadnienia poruszane w prelekcji wygłoszonej w trakcie olimpiady oraz pytania dla 

uczestników olimpiady będą m.in. z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska. 

 

na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 41/78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane.  

 

            2. przyjął projekt umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pt. „Przebudowa 

drogi powiatowej 3612W Mokobody – Nakory” w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu 

w Siedlcach, o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2016 r. zadań 

inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej na drogach powiatowych: 1. 

nr 3666W – modernizacja polegająca na położeniu dwóch warstw masy 

bitumicznej, na odcinku od skrzyżowania w m. Czuryły do granicy powiatu,  

budowa  chodnika w m. Radzików Wlk. oraz wykonanie odwodnienia na dł. 

ok. 10 km, 2. nr 3848W modernizacja na odcinku Wodynie – Wola Wodyńska 

o dł. ok. 3 km, 3. nr 3667W modernizacja polegająca na położeniu dwóch 

warstw bitumicznych na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o dł. ok. 2 km, 4. 

nr 3642W – modernizacja na odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku 

miejscowości Tęczki o dł. ok. 1,5 km, 5. nr 3656W – modernizacja na odcinku 

Grodzisk – Dziewule o dł. ok. 1,5 km, 6. wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3633W na odcinku od m. 

Błogoszcz – do drogi krajowej nr 2,  7.  wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3616W wraz z wykonaniem 

ścieżki rowerowej i chodnika, 8. remont i modernizacja drogi powiatowej nr 

3686W wraz z  budową oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej, od granicy 

miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2, 9. nr 3606W - modernizacja na odcinku 

Żelków – Chlewiska, 10. nr 3602W – modernizacja, wykonanie nawierzchni, 

oświetlenia, ścieżki rowerowej, chodnika oraz odwodnienia, 11. nr 3611W -  

modernizacja na odcinku Mokobody – Osiny Górne. Ostateczna decyzja                          

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie 

do budżetu powiatu na 2016 r. remontu dróg powiatowych nr: 3666W, 

3669W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu na                   

2016 r. zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych nr: 3612W, 

3618W, 3614W, 3616W, 3940W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pani Marzeny Komar – radnej miejscowości Nakory                               

i sołtysa miejscowości Nakory o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. remontu 

drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku od miejscowości Nakory do 

skrzyżowania z drogą gminną. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 



 rozpatrzył wniosek – sołtysa miejscowości Łączka                              

o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2016 r. na zakup materiałów 

na wykonanie stabilizacji betonowej drogi powiatowej nr 3602W                                        

w miejscowości Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Oknińskiego – radnego Gminy Wiśniew                 

o uwzględnienie w budżecie powiatu w 2016 r. przebudowy drogi powiatowej 

nr 3656W, o dł. 1 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie w budżecie powiatu 

na 2016 r. środków finansowych na budowę chodników przy ul. Okrężnej                             

w miejscowości Nowe Opole. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w budżecie powiatu na          

2016 r. zadań: 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                         

nr 3633W w m. Borki Wyrki, 2. Budowę chodnika wzdłuż ul. Klonowej                             

w Zbuczynie. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w projekcie budżetu na 

2016 r. przebudowy dróg powiatowych nr: 3929W, 3933W, 3618W, 3624W, 

3619W, na terenie Gminy Paprotnia. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło – radnego Powiatu o ujęcie                          

w planie inwestycyjnym na 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3667W, 

na odcinku Krzesk Majątek – Kośmidry o dł. 2 000 m oraz przebudowy drogi 

powiatowej nr 3642W na odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku 

miejscowości Tęczki o dł. 1 500 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli – radnego Powiatu o wpisanie do 

planu inwestycyjnego na lata 2016 – 2017 wykonania chodnika i nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W o dł. ok 800 m na odcinku 

Dąbrówka Stany – Skórzec. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli – radnego Powiatu oraz Pana 

Zdzisława Dziewulskiego – radnego Gminy Skórzec o wpisaniu do planu 

inwestycyjnego na lata 2016 – 2017 wykonania chodników, wjazdów na 

posesje oraz odwodnienie jezdni w miejscowości Dąbrówka Stany w ciągu 

dróg powiatowych nr: 3645W, 3646W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w projekcie budżetu na                        

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3602W polegającej na wykonaniu 

nakładek asfaltowych na istniejących stabilizacjach betonowych                                         

w miejscowościach: Żeliszew Duży o dł. 250 m, Łączka o dł. 650 m oraz                                      

w miejscowości Łączka w kierunku Koszewnicy o dł. 700 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na                      

2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w 

miejscowości Stary Bartków o dł. 300 m oraz na odcinku Nowy Bartków – 



Knychówek o dł. 350 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na                     

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W o dł. ok. 1 100 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na                     

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Tokary – 

Drażniew – Góry – Laskowice oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3601W 

na odcinku Laskowice – Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W                                         

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa 

rolnego (działka nr ew. 75) na okres 7.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W                              

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do 

budynku gospodarczego (działka nr ew. 75) w dniu 7.10.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                              

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku 

gospodarczego (działka nr ew. 1486) w dniu 6.10.2015 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                                         

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa rolnego 

(działka nr ew. 1486) na okres 6.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                      

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

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka                    

nr ew. 522), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ew. 253) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 111/2), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W                       

w miejscowości Rososz  (działka nr ew. 281) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276),  

 zezwolił na  zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w celu przebudowy 

zjazdu na działkę nr ew. 380 w miejscowości Myrcha w dniu 11.10. 2015 r., 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

do działki nr ew. 645 w miejscowości Łupiny,     

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3660W                                         

w miejscowości Albinów (działka nr ew. 54) poprzez umieszczenie przyłącza 



kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr 

ew.: 53/9, 53/10, 53/11) na okres 6.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3660W                                

w miejscowości Albinów (działka nr ew. 54) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 53/9, 53/10, 53/11) w dniu 8.10.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                              

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego w dniu 8.10.2015 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego  nn na okres 8.10.2015 r. – 31.12.2017 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W                                           

w miejscowości Żeliszew Podkościelny  (działka nr ew. 615) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 72), na okres 7.10.2015 r. – 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,   

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny  (działka nr ew. 615) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 72)                       

w dniu 7.10.2015 r. 

 

            4. rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej                             

w Siedlcach  postanowił nie dofinansować działania komendy związanego z remontem sprzętu 

ratowniczego będącego na wyposażeniu komendy, z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu powiatu. 

 

            5. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom konkursu „O Wawrzyn – Najlepszy 

Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z subregionu siedlecko – 

ostrołęckiego”. 

 

            6. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                         

w Stoku Lackim wyraził zgodę na wydzielenie z budżetu jednostki środków na utworzenie 

nowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, realizowanego przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.  

 

            7. podjął uchwałę Nr 41/79/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                      

na 2015 r.       

 

            8. rozpatrując prośbę dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach postanowił  o dofinansowaniu do kosztów transportu 



młodzieży, w związku z  wyjazdem edukacyjnym młodzieży z Siedlec i Powiatu Siedleckiego 

oraz młodzieży z Powiatu Oberhavel z Niemiec w ramach realizowanego wspólnie projektu 

edukacyjnego.  

 

            9. przyjął informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce                   

z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli w roku 

szkolnym 2015/2016 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            10. postanowił o przyznaniu nagród dyrektorom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki, z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim, 

 Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                              

w Mordach, 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

na posiedzeniu w dniu 8 października 2015 r. 

 

            1. 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            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 na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 12 października 2015 r. 

 

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

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                              

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

merytorycznej Komisji. 

 

            2. wyraził zgodę na: 

 całkowite zwolnienie z opłat bieżących za wyżywienie wychowanka w okresie                        

od 1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., przebywającego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim – zgodnie z wnioskiem D/4321-

15/2015 z dnia 9.10.2015 r., 

 zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanków w okresie                                             

od 1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki 

żywieniowej, przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                        

w Stoku Lackim - zgodnie z wnioskiem D/4321-15/2015 z dnia 9.10.2015 r., 

 zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanki w okresie                                                

od 1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki 

żywieniowej, przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                          

w Stoku Lackim - zgodnie z wnioskiem D/4321-13/2015 z dnia 9.10.2015 r. 

 



            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                     

w miejscowości Okniny Stare (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka                    

nr ew. 1036/1), 

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

Stare (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1036/1) w dniu 16.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa kablowej i napowietrznej linii SN 15 kV i nn 

0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Nowe Opole 

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

3610W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                       

w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 384/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku (działka nr ew. 379/2), 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                    

nr 3638W (działka nr ew. 544) do działki nr ew. 538/2 w miejscowości 

Pruszyn, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: D.6852.270.2015 z dnia 7 września 2015 r.  

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                     

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn dla zasilania przepompowni ścieków 

(działka nr ew. 755) na okres 7.09.2015 r. – 31.12. 2045 r. oraz ustalenia  

opłaty za pierwszy i każdy kolejny rok zajęcie pasa drogowego, 

D.6852.272.2015                         z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wydania 

zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn dla zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 604) na 

okres 7.09.2015 r. – 31.12.                     2045 r. oraz ustalenia  opłaty za 

pierwszy i każdy kolejny rok zajęcie pasa drogowego, D.6852.274.2015 z dnia 

7 września 2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 

1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn dla zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5) na okres 7.09.2015 r. – 31.12. 

2045 r. oraz ustalenia  opłaty za pierwszy i każdy kolejny rok zajęcie pasa 

drogowego, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: D.6852.273.2015 z dnia 7 września 2015 r.  

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W                     

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 604 w dniu 7.09.2015 r. oraz 

ustalenia opłaty za zajęcie przedmiotowej drogi,  D.6852.271.2015 z dnia 7 

września                    2015 r.  w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr 

ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 755 w dniu 

7.09.2015 r. oraz ustalenia opłaty za zajęcie przedmiotowej drogi, 

D.6852.275.2015 z dnia 7 września                 2015 r.  w sprawie wydania 



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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr 

ew. 507/5 w dniu 7.09.2015 r. oraz ustalenia opłaty za zajęcie przedmiotowej 

drogi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy linii kablowej nn oraz rozbiórki 

linii napowietrznej, 

  zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                       

nr 3659W do działki nr ew. 411/2 w miejscowości Wilczonek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                  

w miejscowości Okniny  (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 73/1, 72 ) na okres 16.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.  

 

             4. przyjął informację nt. ilości przyznanych środków na terenie powiatu siedleckiego 

na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                

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

merytorycznej Komisji. 

 

            5. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                                      

o dokonanie zmian w budżecie placówki na 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85201,  wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w budżecie zgodnie z wnioskiem  celem wygospodarowania środków na 

remont bieżący, w tym dostosowanie strefy pożarowej do zaleceń Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. 

 

            6. nie wyraził zgody na sfinansowanie wydawnictwa pt.: „Zarys historii Zaścianka 

Szlacheckiego Wysokiny, Grochówki i okolic”. 

 

 

 

na posiedzeniu w dniu 19 października 2015 r. 

 

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

i budynków jako nr 153/1 o pow. 0,0382 ha, położoną w miejscowości Błogoszcz gm. Siedlce. 

 

            2. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez działek zajętych pod drogi 

powiatowe), na dzień 15.10.2015 r.  

 

            3.rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w sprawie 

wyremontowania nawierzchni dróg i chodników na ulicach: Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Pustej, 3-go Maja w Mordach. Ostateczna decyzja w 

sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016 r., 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 2050W (działka nr ew. 1041/1) do działki nr ew. 841 w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa, 



 zaakceptował lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 

powiatowej nr 3617W pomiędzy miejscowościami Golice Kol. – Krześlin 

(działki nr ew.: 132, 655, 556), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 741, 657, 651) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do  budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 457/1), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice  (działka nr ew. 699/1) w celu budowy sieci gazowej do zasilania 

budynku mieszkalnego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości 

Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) poprzez umieszczenie kabla 

światłowodowego na okres 27.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości 

Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie  kabla światłowodowego w dniach: 27 – 28.10.2015 r.,  ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku (działka nr ew. 

92/2 ) na okres 21.10.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                      

w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 536/6), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                     

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

kablowego energetycznego nn do budynków hotelowych (działki nr ew.: 231, 

230/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu budowy zjazdu na 

działkę nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                      

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

polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego do  budynku 

(działka nr ew. 92/2) w dniu 21.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 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 dniach 19.10.2015 r. – 2.12.2015 r.,  

 wyraził zgodę Firmie PHU MITEX  Łukowisko 93 na 

nieodpłatne przekazanie:  

1. drewna pochodzącego z usunięcia 39 szt. drzew, rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych, na które Powiat Siedlecki posiada decyzje 

zezwalające na usunięcie,   



2. drewna pochodzącego z wycinki krzewów, których wiek nie przekracza                    

10 lat oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza                 

25 cm, rosnących w niżej wymienionych pasach dróg powiatowych:  

- 3617W Siedlce – Korczew,  

- 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska), 

- 3652W Olszyc Włościański – granica województwa, 

- 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka, 

- 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – Klimy – do drogi (Mordy – Próchenki) 

w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do stosowania wszystkich 

wymagań określonych w ustawach: o ochronie przyrody, prawo o ruchu 

drogowym oraz do przestrzegania przepisów bhp w trakcie usuwania drzew                     

i krzewów rosnących w pasach drogowych.  

 

            4. postanowił nie korzystać z zaproponowanej formy współpracy opartej na umowie 

ryczałtowej, z Telewizją Powiatową www.tvpowiat.pl w zakresie promocji Powiatu w 2016 r. 

Zarząd stoi na stanowisku, aby zlecić usługi w podobnym zakresie wg faktycznych potrzeb. 

 

            5. rozpatrując wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                          

w Stoku Lackim  postanowił o umorzeniu wierzytelności z tytułu niezapłacenia należności                        

za wyżywienie uczennicy Ośrodka oraz postanowił o umorzeniu  należnych odsetek.  

 

            6. postanowił o przystąpieniu Powiatu do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.   

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany 

doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami 

działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju. 

 

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

Powiatu:   

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy                            w Rodzinie na lata 2015 - 2020”, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego, 

 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018, 

 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2015, 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020” w 2014 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 r. 

http://www.tvpowiat.pl/


 

            1. podjął uchwałę Nr 45/80/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                    

na 2015 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 45/81/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.   

 

            3. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 

            4.podjął uchwałę Nr 45/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane.  

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek rady sołeckiej miejscowości Łysów o przebudowę drogi 

powiatowej nr 3663W oraz budowę chodników na odcinku Łysów – Hruszew. 

Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi 

możliwości realizacji powyższej inwestycji,   

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                           

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 756/1) na okres 27.10.2015 r. – 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę                     za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                           

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie  przyłącza kablowego energetycznego nn do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/1) w dniu 27.10.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z 

wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                          

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 176 ) na okres 27.10.2015 r. – 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę                      za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc 

Włościański  (działka nr ew. 159/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

176) w dniu 27.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami na okres 26.10.2015 r. – 31.12.2035 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna wnioskodawcy, ze ściętego 

drzewa gat. jesion rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3602W na 

wysokości posesji nr 53 w miejscowości Łączka, w zamian za udzieloną pomoc 



OSP Kotuń przy pracach związanych z usuwaniem drzewa. Drzewo zagrażało 

bezpieczeństwu ludzi.    

 

            6. rozpatrując prośbę prezesa Gimnazjalnego Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Naprzód” w Skórcu postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów dla 

uczestników I Skórzeckiego Biegu Niepodległościowego, organizowanego w dniu                                          

8 listopada br. 

 

            7. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                  

w Mordach na rok szkolny 2015/2016. Zmiany wprowadzone aneksem podyktowane                                  

są realizacją godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej w Mordach w systemie zaocznym. 

 

            8. wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                 

na zatrudnienie osoby nie posiadającej przygotowania pedagogicznego na stanowisku 

nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy,                     

w roku szkolnym 2015/2016. 

 

            9. rozpatrując wniosek Stowarzyszenia DESCARES w Stoku Lackim, nie przeznaczył                     

w budżecie powiatu na 2016 r. środków finansowych na zadanie: Organizacja warsztatów 

fotograficznych dla młodzieży oraz dorosłych z terenu powiatu siedleckiego. 

 

            10. przyjął „Informację o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2014 – 2015” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                         

o przedłożenie pod obrady Rady.   

  

            11. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 302/2015 z dnia 20 października 

br. wprowadził zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w 

Uchwale Budżetowej na 2015 r. Powiatu Siedleckiego. Zmiana wprowadzona została w 

pozycji nr 21 tabeli nr 4 – plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2015 i 

dotyczy przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 4 000 zł z zakupu zestawu komputerowego, 

na zakup kopiarki dla potrzeb PINB w Siedlcach. 

Tak zmienioną tabelę nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                       

w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd postanowił przedłożyć 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w miejsce tabeli nr 4 do projektu uchwały przedłożonej 

pismem nr OR.0022.46.2015 z dnia 19 października br.  

 

 

na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 46/83/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                      

na 2015 r.  

 

            2. postanowił: 

 wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych Gminie Przesmyki na 

realizację porozumienia z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji porozumienia                               

do 30 listopada br., 

 wyraził zgodę gminom: Kotuń, Wodynie, Suchożebry, Zbuczyn na przesunięcie 

do 30 listopada br. terminu realizacji porozumienia z zakresu letniego 

utrzymania dróg powiatowych oraz wyraził zgodę na przesunięcie do                         



15 grudnia br. terminu złożenia rozliczenia rzeczowo – finansowego 

przedmiotu porozumienia. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3602W  w miejscowości 

Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 300/2), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów (działka nr ew. 144) w celu przeprowadzenia prac remontowo – 

budowlanych na istniejącej linii 110 kV relacji Siedlce Myśliwska – Siedlce 

Przemysł, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa  drogi powiatowej nr 3635W   w 

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

kablowego energetycznego nn  do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 618), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1441), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3666W  w miejscowości 

Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn  do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 413, 414), 

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

Stare (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.                    

1036/1) na okres 3.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

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

Stare  (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1036/1) w dniu 3.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa  drogi powiatowej nr 3635W  w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 522) na okres 4.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże  (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 522) w dniu 

4.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa  drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 210/5) na okres 3.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany  (działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

210/5)                        w dniu 3.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa 

kablowej linii SN-15kV, przebudowa i budowa słupa linii napowietrznej SN-

15kV, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn z wymianą przyłączy 

napowietrznych w miejscowości Borki Wyrki gm. Zbuczyn”.    

 

            4. rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego 

Nowe Iganie  o zaplanowanie środków finansowych w budżecie powiatu na 2016 r.                                

na organizację imprezy sportowej „Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym”.                    

Zarząd wskazał, na możliwość ubiegania się o środki na w/w cel w ramach otwartego 

konkursu ofert.   

            5. pozytywnie odniósł się do wniosku Przewodniczącego Komisji Budżetu zawartego                     

w piśmie BR.0012.2.11.2015 z dnia 15 października 2015 r. i postanowił o przygotowaniu 

pisma do Związku Powiatów Polskich w sprawie zmian zasad finansowania Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych.    

na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 47/84/2015 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019. 

Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 wraz z załącznikami Zarząd Powiatu postanowił 

przedstawić: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania, 

2) Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 47/85/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 

Powiatu Siedleckiego.  

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego z tabelami, 

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

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2015 roku i źródeł finansowania 

deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w 2016 roku Zarząd Powiatu postanowił przedstawić: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania, 

2) Radzie Powiatu w Siedlcach.  

 

3. postanowił o umorzeniu należności z tytułu usług geodezyjnych i odsetek z tytułu  

nieterminowych płatności. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 47/86/2015 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez 

Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2015 r.  

 

            5. rozpatrując prośbę kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Siedlcach, wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego jednostki zgodnie z 

przedłożonym wykazem. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 



 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek jesion rosnącego na działce                      

nr  ew. 245 w miejscowości Sosenki Jajki gm. Mordy, należy do właściciela tej 

działki. Powyższa działka graniczy z działką o nr ew. 252 w miejscowości 

Sosenki Jajki gm. Mordy, stanowiącą drogę powiatową nr 3629W, 

 wyraził zgodę  na nieodpłatne przekazanie 

drewna pochodzącego z wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm 

nie przekracza 25 cm oraz krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, 

rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3626W na wysokości działek o nr ew.: 

212, 213, położonych w miejscowości Olędy w zamian za uprzątnięcie terenu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wnioskodawcę do przestrzegania przepisów 

bhp w trakcie usuwania drzew i krzewów, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 219/12), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Mościbrody (działka nr ew. 379/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku obory (działka nr ew. 379/2), 

  zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 218/1), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości 

Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 332/4), 

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

(działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

odcinka sieci wodociągowej w dniu 13.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

(działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej – przecisk 

pod drogą, na okres 13.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej  nr 3616W w miejscowości 

Przygody (działka nr ew. 355) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej – 

przejście poprzeczne, na okres 12.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Kamieniec (działki nr ew.: 669/2, 747) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie linii napowietrznej nn w dniu 16.11.2015 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                                            

w miejscowości Kamieniec (działki nr ew.: 669/2, 747) poprzez umieszczenie 

linii napowietrznej nn w okresie 16.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości 

Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie kabla światłowodowego w rurze osłonowej w dniu 10.11.2015 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z 

wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Przygody 

(działka nr ew. 355) w celu prowadzania robót polegających na budowie 

kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne pod drogą w dniu 12.11.2015 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                     

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3932W                         

w miejscowości Stary Bartków  (działka nr ew. 8) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 422),  

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                      

w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

139/2). 

 

             7. zapoznał się z pismem dyrektora Diecezjalnego Centrum Światowych Dni 

Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej o wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży w 

Diecezji Drohiczyńskiej. Zarząd wyrażając chęć pomocy w organizacji powyższego 

przedsięwzięcia,  oczekuje wskazania sposobu wsparcia. 

 

             8. podjął uchwałę Nr 47/87/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

            9. postanowił o ufundowaniu nagród dla zwycięzców siódmej edycji konkursu 

kulinarnego Biesiada Podlasko – Mazowiecka, którego organizatorem jest Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Mordach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada br. w Sali 

Teatralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.  

 

            10. postanowił o wsparciu finansowym IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel 

Weselnych. Przegląd odbędzie się w dniu  22 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury                         

w Chodowie. 

na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 48/88/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                     

na 2015 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 48/89/2015 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                             

w 2015 r.  

 

             3. podjął uchwałę Nr 48/90/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 48/91/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków          

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/. 

 

            5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego w ciągach dróg powiatowych 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania                                  



z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach 

oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                     

w miejscowości Nakory (działka nr ew. 385/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

245/2), 

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

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

wodociągowej oraz przyłącza energetycznego kablowego w terminie 24 -

25.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

(działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej oraz przyłącza 

energetycznego kablowego na okres 25.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W pomiędzy 

miejscowościami Rakowiec - Wołyńce  (działka nr ew. 665) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci elektroenergetycznej 

kablowej oświetlenia ulicznego w dniu 18.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W pomiędzy 

miejscowościami Rakowiec - Wołyńce (działka nr ew. 665) poprzez 

umieszczenie linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na 

okres 18.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem. 

 

            7. rozpatrując wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                    

w Stoku Lackim wyraził zgodę na zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie dwóch uczennic 

Ośrodka. Wysokość zwolnienia – 50% stawki żywieniowej. Okres zwolnienia – od 1 listopada 

2015 r. do 24 czerwca 2016 r.  

 

           8. zaakceptował projekt pisma do Związku Powiatów Polskich, o zainicjowanie działań 

zmierzających do wprowadzenia zmian w sposobie finansowania zadań oświatowych 

realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne.  

 

na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. 

 

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

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r. i skierował                                         



 

 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji oraz postanowił o skierowaniu do konsultacji społecznych. 

 

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

i budynków numerem 153/1, położoną w miejscowości Błogoszcz gm. Siedlce, o pow.                              

0,0382 ha. 

 

            4. postanowił przekazać nieodpłatnie Powiatowej Radzie Kombatantów w Siedlcach 

urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG CLX AV o numerze inwentarzowym II/491-4/143/3/60                 

i wartości początkowej 2 200,03 zł wraz z materiałami eksploatacyjnymi:  

 toner CLX-3160 szt. 9 po 42,73 zł, 

 toner CLX-3160 szt. 5 po 49,20 zł, 

 toner CLX-3160 szt. 12 po 146,20 zł, 

 toner CLX-3160 szt. 1 po 204,96 zł, 

na łączną wartość 2 592,33 zł. 

 Zarząd postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa w/w urządzenie i materiały 

eksploatacyjne po dokonaniu przekazania. 

 

            5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015 roku 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. 

 

            6. rozpatrując prośbę Prezesa Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem 

Downa „Zawsze Razem” postanowił o wsparciu finansowym spotkania mikołajkowego 

organizowanego w dniu 6 grudnia br. w sali widowiskowej PODLASIE w Siedlcach.  

 

            7.rozpatrując wnioski postanowił: 

 uznał, że prawo własności do drzew rosnących na granicy działek leśnych nr: 

1086, 1084, obręb Niwiski i działki nr 1091, obręb Niwiski – stanowiącej 

drogę powiatową nr 3608W, należy do właściciela działek nr: 1086, 1084, 

obręb Niwiski, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Trzemuszka (działka nr ew. 1125) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego  (działka nr ew. 1255), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 530/2), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 481/2, 482/1), 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

73), 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej                         

nr 3657W (działka nr ew. 1234) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

982, 983, 984 w miejscowości Dziewule, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3652W 

(działka nr ew. 435) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 440                              

w miejscowości Olszyc Szlachecki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin 

(działka nr ew. 2077) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

wodociągowej – dwa przeciski poprzeczne w dniu 24.11.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Czepielin (działka nr ew. 2077) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej – 

dwa przeciski poprzeczne na okres 24.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa  drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Mościbrody (działki nr ew.: 379/1, 384/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn na okres 24.11.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

  zezwolił  na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Mościbrody  (działki nr ew.: 379/1, 384/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego w dniu 24.11.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                                

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do  zasilania przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 92) w dniu 24.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków na okres 24.11.2015 r. – 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wymierzyć firmie PPUH „GAW-BUD”  ul. Ogrodowa 3 

Łosice, karę pieniężną w wysokości 2 025 zł za zajęcie bez zezwolenia 

zarządcy drogi pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

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

 

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Domu na 

Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w Centrum Administracyjne do obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych i placówki opiekuńczo-wychowawcze pod nazwą: Dom w 

Dolinie Liwca                       w Kisielanach i Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

nadania im statutów                         i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 



na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 50/92/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. Zarząd Powiatu upoważnił Annę Gugałę 

– kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do jednoosobowego 

składania w imieniu Powiatu Siedleckiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Powiatu - zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały. 

            2.podjął uchwałę Nr 50/93/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                         

na 2015 r.  

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 r. Powiatu Siedleckiego i skierował  do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            4. 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 na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

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

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            6. rozpatrując prośbę Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża                    

w Siedlcach postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród zwycięzcom XXIV edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, z uwagi na brak środków 

finansowych w budżecie powiatu.  

            7. postanowił o wsparciu finansowym organizację pomocy świątecznej dla osób 

najuboższych i samotnych z terenu powiatu siedleckiego. Przygotowane zostaną paczki 

żywnościowo – rzeczowe, które wręczone zostaną w dniu 21.12.2015 r. o godz. 14
00 

podczas 

wieczerzy wigilijnej w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.  

            8. podjął uchwałę Nr 50/94/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie                                      

na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu 

Siedleckiego,  oznaczoną jako działka nr ew. 477 obręb Borki gm. Wodynie, w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 476                                  

w miejscowości Borki gm. Wodynie”. 

            9. podjął uchwałę Nr 50/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu 

Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 573 obręb Stok Lacki, w zakresie niezbędnym do 

realizacji prac remontowych w obrębie przystanku komunikacyjnego o nazwie Stok Lacki – 

Wiadukt.  

            10. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek lipa drobnolistna o obwodzie 

pnia 191 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), rosnącej najbliżej ogrodzenia 



należy do właściciela działki o nr ewidencyjnym 36/1 w miejscowości 

Koszewnica. Działka ta graniczy z działką o nr ewidencyjnym 814 w 

miejscowości Koszewnica – stanowiącą drogę powiatową nr 3602W, 

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

(działka nr ew. 655) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn na okres 

2.12.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                          

w miejscowości Krześlin  (działka nr ew. 655) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn w dniu 

2.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1750) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1557/3), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) w celu budowy linii kablowej energetycznej 

nn, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Łączka (działka nr ew. 697/1) w celu budowy linii kablowej energetycznej SN              

i linii nn oraz zezwolił na zadysponowanie pasa powyższej drogi                                           

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu budowy linii kablowej 

nn, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Nakory (działka nr ew. 385/1) w celu budowy linii kablowej SN w związku                    

z realizacją prac projektowych pn: przebudowa i rozbudowa istniejącej linii 

napowietrznej SN na linię napowietrzno-kablową SN relacji Siedlce – 

Sokołów, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Wólka Proszewska (działki nr ew.: 210/1, 344) w celu budowy linii kanalizacji 

sanitarnej, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami                                                   

w miejscowościach: Przywory Małe, Podzdrój, Pieńki, Domanice Kolonia gm. 

Domanice”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                            

nr 3654W (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.92.2015 z dnia 7 września 2015 r.), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w dniach 2 – 4.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

(działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie linii kablowej oświetlenia ulicznego 

na okres 2.12.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 300/2) na okres 

1.12.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 



drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

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

budowie przyłącza kablowego w dniu 1.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże  (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego w dniu 3.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 618) na okres 3.12.2015 r. – 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w dniach 3.12.2015 r. – 27.01.2016 r. 

 

            11. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchożebry                      

na lata 2016 – 2020, z perspektywą do roku 2024”. 

            12. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

            13. postanowił: 

 po przeanalizowaniu porozumienia z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych, wyraził zgodę:  Gminie Wodynie na zmniejszenie zakresu robót                    

z 11 000 mb do 6 000 mb, Gminie Suchożebry na zmniejszenie zakresu robót                  

z 12 500 mb do 5 000 mb, Gminie Kotuń na zmniejszenie zakresu robót z 

32 755 mb do 14 200 mb, 

 wyraził zgodę gminom: Kotuń, Wodynie, Suchożebry, Zbuczyn na przesunięcie 

do 15 grudnia br. terminu realizacji porozumienia z zakresu letniego 

utrzymania dróg powiatowych oraz wyraził zgodę na przesunięcie do 30 

grudnia br. terminu złożenia rozliczenia rzeczowo – finansowego przedmiotu 

porozumienia. 

 

14. podjął uchwałę Nr 50/96/2015 w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej 

na  

rok 2016 Powiatu Siedleckiego.  

O zmianach w projekcie budżetu na 2016 r. Zarząd postanowił poinformować: 

1) Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Siedlcach, 

2) Radę Powiatu w Siedlcach. 

 

15. wyraził zgodę na przekazanie dla Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z 

siedzibą  



w Wodyniach wpisowego oraz dwóch udziałów członkowskich powiatu siedleckiego. 

 

na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 51/97/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków            

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.   

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.    

            3. podjął uchwałę Nr 51/98/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej                                 

do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku                        

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

            4. przyjął projekt aneksu nr 3/2015 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.  

            5. po zapoznaniu się z realizacją przez Gminę Skórzec powierzonego zadania powiatu 

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych, postanowił  o pomniejszeniu kwoty dotacji                

o 10% z powodu nie w pełni zrealizowania powierzonego zadania. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 51/99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Mokobody na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu 

Siedleckiego, oznaczoną jako działki o numerach ewidencyjnych: 336, 251/1 obręb Niwiski, w 

zakresie niezbędnym do realizacji prac remontowych w obrębie przystanku komunikacyjnego 

zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 172. 

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę Firmie PHU MITEX  Łukowisko 93 na 

nieodpłatne przekazanie: 1. drewna pochodzącego z usunięcia 53 szt. drzew, 

rosnących                       w pasach dróg powiatowych, na które Powiat 

Siedlecki posiada decyzje zezwalające na usunięcie, 2. drewna pochodzącego z 

wycinki krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew, których 

obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm, rosnących w pasach 

dróg powiatowych nr: 3633W, 3601W, w zamian za wycinkę i uprzątnięcie 

terenu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do stosowania 

wszystkich wymagań określonych                        w ustawach: o ochronie 

przyrody, prawo o ruchu drogowym oraz przestrzegania przepisów bhp w 

trakcie usuwania drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych, 

 uznał, że prawo własności do drzew rosnących na granicy działki ewidencyjnej 

nr 1805/2, stanowiącej drogę powiatową nr 3638W w miejscowości Zbuczyn 

oraz działek o numerach ewidencyjnych: 1837/15, 1837/6 należy do 

właściciela działek o numerach ewidencyjnych: 1837/15, 1837/6 położonych                                          

w miejscowości Zbuczyn, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1441) w 



dniu 8.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Knychówek (działka nr ew. 67) w celu budowy przyłącza kablowego nn wraz                     

ze złączami kablowymi, 

 wyraził zgodę  na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku gospodarczego (działki nr ew.: 37/4, 

29/4), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ew. 253) w celu prowadzenia robót polegających na  

budowie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 111/2) 

w dniu 7.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ew. 253) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 111/2) na okres 

7.12.2015 r. – 31.12.2040 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 489) na okres 7.12.2015 r. 

– 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.89.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

poprzez zmianę zapisu: „….na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 503, 

507/2 w miejscowości Rakowiec” na: „….na zadysponowanie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2, 

503) w miejscowości Rakowiec”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W                         

w miejscowości Korczew (działki nr ew.: 96 – ul. Siedlecka, 650 – ul. Szkolna) 

w celu budowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do  zasilania przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 489) w dniu 7.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 523/1, 523/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

96/4), 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Paprotnia w celu budowy zjazdu  na działkę nr ew. 423/2 w dniu 8.12.2015 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa  drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne  (działka nr ew. 128/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn i 

złącza kablowo-pomiarowego do zasilania węzła dystrybucyjnego Internetu 

szerokopasmowego na działce nr ew. 201/2, 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.142.2015 z dnia 4 maja br.                             

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W                            

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12), 2. zezwolił Gminie 

Suchożebry na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3612W                                      

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego oraz ustalił                      

od 1 stycznia 2016 r. opłatę za zajęcie pasa drogowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia                   do zasilania budynku (działka nr ew. 442/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1441) na okres 8.12.2015 r. – 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz 

(działka nr ew. 281) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276) na okres 9.12.2015 r. – 

31.12.                     2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W                                          

w miejscowości Rososz  (działka nr ew. 281) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276) w dniu 9.12.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem. 

 

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

Powiatu: 

 projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2016 – 2019, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu 

Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r., 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                  

na terenie Powiatu Siedleckiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                            

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych                       

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 



 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015 roku 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, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej                     

na 2015 r. Powiatu Siedleckiego, 

 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata  2015 – 2018, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                                                

i wykorzystania, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia  zmian w planie zadaniowym 

i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, 

 informację o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym                    

2014 - 2015 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r. 

 

            1. postanowił o umorzeniu wierzytelności z tytułu zasądzonych kosztów procesu 

sądowego z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji.  

 

            2. postanowił o przeprowadzeniu dwóch I przetargów nieograniczonych na sprzedaż 

działek położonych w miejscowości Ujrzanów, gm. Siedlce. 

            Zarząd Powiatu ustalił: 

 cenę wywoławczą przy  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, na kwotę:                                                                

1. działka nr 101/1 o pow. 0,9111 ha  - 1 700 000 zł,                                                                                    

2. działka  nr 102/1 o pow. 0,8895 ha - 1 600 000 zł. 

 wysokość wadium – 10% ceny wywoławczej, 

 skład komisji przetargowej: 

Andrzej Skaruz – przewodniczący 

Teresa Szymańska – członek 

Teresa Wasiluk – członek 

 Emilia Soćko – członek 

Maciej Tymosiak – członek 

Michał Adamczyk – członek 

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił 

będzie Pan Michał Adamczyk. 

 

            3. ustalił: 

 cenę wywoławczą przy II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha                           

na kwotę 1 400 000 zł. 



 wysokość wadium – 10% ceny wywoławczej, 

 skład komisji przetargowej: 

Andrzej Skaruz – przewodniczący 

Teresa Szymańska – członek 

Teresa Wasiluk – członek 

 Emilia Soćko – członek 

Maciej Tymosiak – członek 

Michał Adamczyk – członek 

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił 

będzie Pan Michał Adamczyk. 

 

            4. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Mokobody dotyczącego 

współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego na terenie Gminy 

Mokobody w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

            5. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Mordy dotyczącego 

współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego  na terenie Miasta                   

i Gminy Mordy w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

            6.  wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Kotuń dotyczącego 

współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego na terenie Gminy 

Kotuń w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

            7. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Skórzec w sprawie przebudowy 

dróg na terenie Gminy Skórzec. 

 

            8. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Wodynie dotyczącego 

współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego na terenie Gminy 

Wodynie w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

            9. przyjął projekt umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą 

Mokobody w sprawie zadysponowania pasa dróg powiatowych nr: 3661W, 3611W w celu 

umieszczenia kabla energetycznego dla linii oświetlenia ulicznego.  

 

            10. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Trzemuszka (działka nr ew. 1125) w celu prowadzenia robót polegających                       

na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1255) w dniu 15.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Trzemuszka (działka nr ew. 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1255) na okres 

15.12.2015 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 718/1), 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej                  

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 343/2), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3632W, 3633W, 

3631W w miejscowościach: Pruszyn – działki nr ew.: 177, 236/10; Pruszynek 

– działka nr ew. 140; Błogoszcz – działki nr ew.: 87, 253; Wólka Leśna – 

działki nr ew.: 647/3, 27/3, w ramach aktualizacji projektu budowlanego 

zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, 

Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna, (korekta przejść poprzecznych), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146), 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

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

689/5 w miejscowości Wielgorz,  

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka 

nr ew. 515) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 147 w miejscowości 

Tworki (świetlica wiejska), 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka 

nr ew. 280/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 61/1 w 

miejscowości Daćbogi (świetlica wiejska),   

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

538) obręb Stok Lacki w celu lokalizacji przyłącza energetycznego nn, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3671W (działka nr ew. 

717/1) do działki nr ew. 644/2 w miejscowości Wyłazy. 

 

            11. podjął uchwałę Nr 52/100/2015 w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

12. postanowił o zakupie 13 egzemplarzy książki „Historia Rodu Somlów” autorstwa  

 dla bibliotek z terenu powiatu siedleckiego.   

 

            13. postanowił, aby w ramach działań informacyjno – promocyjnych w 2016 r. 

przystąpić do wydania kwartalnika promującego powiat. Kwartalnik będzie ukazywał się                        

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej powiatu. 

Wydawcą kwartalnika będzie Powiat Siedlecki, a redaktorem naczelnym  Pan Stanisław 

Biardzki – kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji.  Zarząd nie widzi potrzeby 

rejestracji kwartalnika. Zarząd stoi na stanowisku, aby pierwsze wydanie ukazało się                                      

w styczniu/lutym 2016 r. 

 

            14. przyjął projekt aneksu nr 3/2015 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014  z dnia 23.12.              

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

 

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 r. 

 

            1. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju powiatu 

siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r., nie wpłynęły żadne uwagi ani  



wnioski. Jednocześnie Zarząd Powiatu dokonał korekty zapisów w/w projektu w postaci 

autopoprawki, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020                                      

z perspektywą do 2025 r. wraz z autopoprawkami z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 53/101/2015 w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej             

na rok 2016 Powiatu Siedleckiego. 

O zmianach w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Zarząd Powiatu postanowił 

poinformować: 

1. Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Siedlcach, 

2. Radę Powiatu w Siedlcach. 

 

 

 

na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 54/102/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                      

na 2015 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 54/103/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu drugiego 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o 

powierzchni 0,7962 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce.  

 

           3. podjął uchwałę Nr 54/104/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdział 71095/. 

 

            4. wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego Daewoo Tico o numerze rejestracyjnym LCH 

G097 i numerze identyfikacyjnym KLY 3S11BDXC639436, motocykla marki Honda 

MTX o numerze identyfikacyjnym HD095005738, motoroweru marki Kinroad Price                             

o numerze rejestracyjnym LLU 3M94 i numerze identyfikacyjnym 

LBXPCBLA35X013169, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej 

Starostwa.   

 

5. nie wniósł sprzeciwu do decyzji Wójta Gminy Przesmyki znak ZpOś.6730.15.2015                     

z dnia 28.07.2015 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku 

mieszkalnego oraz zbiornika na ścieki w miejscowości Łysów gm. Przesmyki, działki nr ew.: 

1145/2, 1146/2, 1147/2. 

 

            6. przyjął projekt aneksu nr 4/2015 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014  z dnia 23.12.                       

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

 



            7. przyjął projekt aneksu nr 4/2015 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

 

            8. przyjął informację dotyczącą realizacji powierzonego zadania powiatu z zakresu 

letniego utrzymania dróg powiatowych, przez Gminy: Przesmyki, Wodynie, Zbuczyn, 

Suchożebry, Kotuń. 

na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 55/105/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2015 r.  

 

            2.podjął uchwałę Nr 55/106/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.  

 

            3. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Paprotnia dotyczącego inwestycji 

drogowych na terenie Gminy Paprotnia.  

 

            4. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Mordy dotyczącego 

inwestycji drogowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.  

 

            5. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Korczew dotyczącego inwestycji 

drogowych na terenie Gminy Korczew.  

 

           6. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Wodynie dotyczącego inwestycji 

drogowej na terenie Gminy Wodynie.  

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Korczew gm. Korczew”,                      

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W 

(zgodnie z decyzją nr D.6853.1.151.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości 

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

ciśnienia dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 779), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości 

Laskowice  (działka nr ew. 202/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn                        

do budynku świetlicy (działka nr ew. 86), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości 

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

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 2737/2), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

do działki rekreacyjnej nr ew. 789/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Domanice Kolonia (działka nr ew. 306) oraz w miejscowości Pieńki (działka 



nr ew. 87) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 40/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 214/1) w dniu 29.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 214/1) na okres 29.12.2015 

r. – 31.12.               2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem. 

 

9. podjął  uchwałę  Nr 55/107/2015  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego konkursu 

ofert  

na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego                              

w 2016 roku. 

 

            10. przyjął miesięczną stawkę w wysokości 2,00 zł netto/m
2
,
 
 jako wysokość  dzierżawy 

za nieruchomość dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”                      

sp. z o.o. ul. Brzeska 128 w Siedlcach. Okres dzierżawy: 1.01.2016 r. – 31.07.2016 r.    

 

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2016 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 56/108/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Siedleckiego na 2016 rok. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 56/109/2016 w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej.    

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny”. 

 

             3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże  (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                              

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 718/1) na okres 5.01.2016 

r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z 

wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 616/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 115), 

 zezwolił na zajęcie  pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego do  budynku mieszkalnego (działka nr ew. 442/2) w dniu 

5.01.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 



średniego ciśnienia do  budynku mieszkalnego (działka nr ew. 442/2) na okres 

5.01.                       2016 r. – 31.12.2041 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego                     i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie                                    z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże  (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 718/1)                        

w dniu 5.01.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem. 

 

na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2016 r. 

 

            1. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Zbuczyn dotyczącego inwestycji 

drogowych na terenie Gminy Zbuczyn.  

 

            2. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Suchożebry dotyczącego 

inwestycji drogowej na terenie Gminy Suchożebry.  

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                                           

w miejscowości Jagodne  (działki nr ew.: 128/1, 201/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn                       

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 201/2) w dniu 11.01.2016 

r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie                   z wnioskiem, 

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

(działki nr ew.: 128/1, 201/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                      

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 201/2), na okres 

11.01.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek rady sołeckiej miejscowości 

Łupiny o sfinansowanie budowy chodnika o długości 2 000 m w miejscowości 

Łupiny. Wniosek należy uzupełnić o informację dotyczącą budowy kanalizacji 

sanitarnej w powyższej miejscowości.  

 

            4. przyjął zasób nieruchomości Powiatu Siedleckiego – drogi, stan na dzień 7.01.                     

2016 r.  

 

            5. postanowił o dofinansowaniu zakupu pamiątkowych nagród uczestnikom                                    

V Zimowego Zjazdu Integracyjnego Szkół Specjalnych, który odbędzie się w dniach 29 – 31 

stycznia br. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.     

 

            6. postanowił o ufundowaniu 16 pucharów laureatom plebiscytu na najlepszych                              

i najpopularniejszych sportowców 2015 r., organizowanego przez Redakcję Tygodnika 

Siedleckiego.  

 



            7. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Nauczycieli Absolwentów Seminarium 

Nauczycielskiego, Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego  w Siedlcach o 

wsparcie finansowe wydania monografii szkół kształcących nauczycieli w Siedlcach 

zaakceptował wkład Powiatu w wydanie monografii poprzez zakup monografii po jej wydaniu 

dla potrzeb bibliotek z terenu powiatu.  

 

            8. zaakceptował informację określającą zasady przekazywania i rozliczania dotacji 

podmiotowej dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2016 r. 

 

na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 58/110/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2016 r. 

 

            2. wyraził zgodę na przekroczenie 
1
/12  planu finansowego na 2016 r. w okresie 

styczeń-marzec br., dla jednostek: 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach – skutki finansowe – 27 363 zł, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim – skutki 

finansowe – 150 602 zł, 

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

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – skutki 

finansowe – 65 300 zł, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – skutki finansowe –                     

10 960 zł. 

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostaną przez jednostki na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2015 r.  

 

            3. podjął uchwałę Nr 58/111/2016 w sprawie przyjęcia planu wydatków na zadania                     

w 2016 r.  

 

            4. pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlce 

na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022, z uwagami. 

Uwagi: 

Przedłożony projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlce na lata 2015 – 2018                     

z perspektywą do roku 2022 opracowany został na podstawie nieaktualnych wytycznych 

Ministra Środowiska dotyczących sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 

regionalnym i lokalnym z 2002 r. W dniu 2 września 2015 r. Minister Środowiska 

opublikował aktualnie obowiązujące wytyczne do sporządzania m.in. gminnych programów 

ochrony środowiska.  

W przedłożonym projekcie brak jest m.in.: 

1) Wykazu skrótów występujących w opracowaniu, 

2) Opisu efektów realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska, 

3) Analizy SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji. 

 

5. przyjął projekt aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie  

powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.  

 



             6. zaakceptował ofertę Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą                                          

w Wodyniach, dotyczącą usługi w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów poprzez usunięcie lub 

przecięcie w taki sposób by ruch pojazdów na drogach powiatowych odbywał się bezpiecznie.  

 

             7. podjął uchwałę Nr 58/112/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 

132 obręb Zbuczyn, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Budowa ulicy Południowej                      

w miejscowości Zbuczyn”.    

          

             8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek rady sołeckiej miejscowości Łupiny o sfinansowanie 

budowy chodnika o długości 2 000 m w miejscowości Łupiny. Zarząd stoi                      

na stanowisku, że chodnik może zostać zbudowany po wcześniejszym 

wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości, 

 dostarczyć ok 80 ton kruszywa (gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą)                      

na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku o długości ok.         

300 m – od drogi nr 2 w kierunku miejscowości Borki Kosiorki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 745/3), 

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3675W (działka nr ew. 1228) do działki nr ew. 1404/3 w miejscowości Kotuń, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Mokobody (działka nr ew. 616/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku świetlicy (działka nr ew. 143), 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1323/19), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha  

(działka nr ew. 939/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                                     

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 530/2) na okres 20.01.                     

2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                       

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha  

(działka nr ew. 939/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 530/2)                     

w dniu 20.01.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha  

(działka nr ew. 939/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                              

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 536/6) na okres 20.01.                        

2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego                            



i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                         

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha  

(działka nr ew. 939/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 536/6)                      

w dniu 20.01.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka 

nr ew. 165/3) do działki nr ew. 89 w miejscowości Oleksin, 

 uzgodnił projekt pn. Budowa sieci elektroenergetycznej (napowietrznej                             

i kablowej linii średniego napięcia, napowietrznej i kablowej linii niskiego 

napięcia). Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Jeruzale”, „Osiny 

Dolne”, „Osiny Górne”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg 

powiatowych nr: 3611W, 3612W (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.143.2014                     

z dnia 3 listopada 2014 r. oraz decyzją nr D.6853.1.145.2014 z dnia 12 

listopada 2014 r. 

 

            9. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie 

powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego. 

 

            10.postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Regionalnego Halowego 

Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2016. Zawody rozegrane zostaną w dniach                    

9 – 12 lutego br. w hali ZSP Nr 3 w Siedlcach. 

 

            11. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” w 

Łysowie postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród, pucharów, medali dla uczestników 

zawodów sportowych: 

 XII Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego                            

w terminie: listopad/grudzień 2016 r.,  

 Powiatowego Turnieju Koszykówki organizowanego w terminie: 

kwiecień/maj 2016 r.    

 

na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 r. 

 

            1. 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. 

 

            2. przyjął: 

 analizę poniesionych w 2015 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                        

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

ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30a ust. 1 Karty 

Nauczyciela w powiecie siedleckim, 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez powiat siedlecki w 2015 r. 

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie: 

-   Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach, 



-   Radzie Powiatu w Siedlcach, 

-   Zarządowi Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

-   NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników   

     Oświaty i Wychowania nr 1664, 

-    dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu. 

 

            3. przyjął rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2015 r. Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa w Mokobodach.  

 

            4. rozpatrzył prośbę Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłódziu, o pomoc                                 

w pozyskaniu lekkiego samochodu pożarniczego typu BUS. Zarząd, z uwagi na brak środków 

w budżecie powiatu nie widzi możliwości pomocy w pozyskaniu samochodu. 

 

             5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości 

Korczew (działka nr ew. 280) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku leśniczówki (działka nr ew. 1211), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót polegających                       

na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 231, 230/2) w dniu 26.01.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 231, 230/2) na okres 

26.01.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej  nr 3666W w 

miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) w celu budowy linii kablowej 

nn, 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3666W                         

w miejscowości Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) urządzeń 

infrastruktury technicznej, tj. podziemnych linii kablowych SN 15 kV, 

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej                       

nr 3631W (działka nr ew.1213) do działki nr ew. 1402/4 w miejscowości 

Kolonia Mordy, 

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej                        

nr 3635W (działka nr ew.285) do działki nr ew. 96/4 w miejscowości                       

Przywory Duże, 

 rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Skolimowskiego radnego Gminy 

Przesmyki o przebudowę drogi powiatowej nr 3663W, na odcinku Łysów – 

Hruszew                         o długości ok. 2 700 m. Zarząd widzi potrzebę 

przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak z uwagi na brak 

projektu oraz ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie 

będzie to możliwe, 

  rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o dofinansowanie w wysokości 

50% w 2016 r. zadań: 1. Budowa chodnika w miejscowości Czachy w ciągu 

drogi powiatowej nr 3652W, 2. Budowa chodnika w miejscowości Domanice                    

w ciągu drogi powiatowej nr 3635W, 3. Budowa chodnika w miejscowości 



Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej nr 3652W. Zarząd widzi potrzebę 

budowy chodników w powyższych miejscowościach, jednak z uwagi                                   

na ograniczone możliwości budżetu powiatu dofinansowanie ich budowy                             

w bieżącym roku nie będzie możliwe. 

      
            6. przyjął Rozliczenie I transzy dotacji celowej dla gmin  z terenu powiatu 

siedleckiego, dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych za sezon 2015/2016 r.   

 

           7. postanowił o  zawarciu porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Domanice 

oraz Powiatu Siedleckiego w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w 

ramach lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

            8. podjął uchwałę Nr 59/113/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej                              

do opiniowania złożonych ofert  w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań 

Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku. 

 

            9. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom XIV Konkursu Recytacji 

Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY. W ramach współpracy 

międzynarodowej Powiat Oberhavel ufunduje kilkudniowy pobyt w Niemczech, dla dwóch 

laureatów konkursu. 

 

            10. przyjął: 

 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów 

Nadbużańskich w 2015 r., 

 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2015 r., 

 informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Siedleckiej” w 2015 r.  

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

 

            11. zatwierdził arkusze organizacyjne Szkoły Policealnej w Zespole Szkół 

Ponagimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016.   

 

            12. podjął uchwałę Nr 59/114/2016 w sprawie darowizny własności ruchomości                                  

w postaci pojazdu samochodowego. 

Zarząd Powiatu w Siedlcach przekazał Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu                                

w Siedlcach sp. z o.o. w drodze darowizny własność pojazdu DAIMLER CHRYSLER                        

903.6 KA o numerze nadwozia WDB9036621R808788 i numerze rejestracyjnym OHV90F. 

 

na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2016 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania i składu Komisji 

Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z 

prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

 

            2. przyjął informację opisową przedłożoną przez Prezydenta Miasta Siedlce, 

dotyczącą wykonania wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Siedlcach.  

 



            3. przeznaczył środki finansowe, jako wkład własny Powiatu w organizację konkursu 

pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” – Walory przyrodnicze Ziemi Siedleckiej                                          

i zaakceptował złożenie wniosku  do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                     

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinasowanie konkursu w formie dotacji w wysokości 

90% kosztów.  

 

            4. przyjął: 

 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Siedlcach w 2015 r., 

 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji                 

na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015, 

 informację dotyczącą gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej                  

z zarządzaniem lasami, 

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                    

w 2015 r., 

 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                   

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015, 

 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 

rzecz rolników w roku 2015, 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w roku 2015, 

 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2015 r.,  

 informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad 

finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 

 informację nt. możliwości pozyskanie środków na inwestycje z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

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

merytorycznych Komisji. 

Zarząd Powiatu przyjął:  

 informację o działalności Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna w 2015 r. 

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

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działka nr ew. 128/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego                        

do budynku magazynowego (działka nr ew. 30/4), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego                        i przyłącza kanalizacji sanitarnej do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12) na okres 3.02.2016 r. – 

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej  nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej                        

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12) w dniu 3.02.2016 

r., 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

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

na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

146) w dniu 3.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

Paduchy  (działka nr ew. 119/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146) na okres 3.02.2016 r. 

– 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W                                               

w miejscowościach: Domanice Kolonia i Pieńki (działki nr ew.: 306, 87) w 

celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn                              

do budynku przepompowni ścieków  (działka nr ew. 40/2) w dniu 3.02.2016 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                    

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowościach: 

Domanice Kolonia i Pieńki  (działki nr ew.: 306, 87) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 40/2) na okres 3.02.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w dniach 3.02.2016 r. – 15.03.2016 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie                    

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 2737/2) na okres 5.02.2016 r. 

– 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości 

Mordy (działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót polegających                                 

na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego  (działka nr ew. 

2737/2) w dniu 5.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt pn.: „Usunięcie kolizji stacji transformatorowej SN/nn, linii 

SN i nn z projektowaną linią 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów”,                              

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3654W (zgodnie                         

z decyzją nr D.6853.1.31.2015 z dnia 30 marca 2015 r.  

 

             6. podjął uchwałę Nr 60/115/2016 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 2016 rok w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu. 

 

            7. podjął uchwałę Nr 60/116/2016 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 2016 rok w sferze turystyki i krajoznawstwa. 

 

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Treść projektu uchwały należy uzgodnić 

ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. 

 

            9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/08 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

kształceniu zaocznym i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o 

przedłożenie                                         na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            10. 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 2016 r. i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą                                   o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

Projekt uchwały należy przedłożyć                                 do zaopiniowania przez związki 

zawodowe reprezentujące nauczycieli. 

 

            11. rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego postanowił o dofinansowaniu zakupu  nagród rzeczowych dla 

laureatów etapów powiatowych konkursów: 

 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”, 

 Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii                        

w rolnictwie dla rolników i sołtysów. 

 

12. nie wyraził zgody na ufundowanie nagród laureatom X edycji Ogólnopolskiego  

Konkursu Liga Menadżerów Biznesu, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu 

powiatu. 

 

            13.nie wyraził zgody na sfinansowanie druku folderu prezentującego Muzeum 

Ziemiaństwa w Dąbrowie, z uwagi na zamknięty kalendarz działań związanych z promocją 

Powiatu i rozdysponowaniem środków na ten cel.  

 

            14. wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Stoku Lackim na przekształcenie stanowiska kierownika internatu na stanowisko 

wicedyrektora Ośrodka. 

 

            15.pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego Pani                      

Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 



Lackim,                    na okres 6 miesięcy (od lutego do lipca 2016 r.) w wysokości 20% stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.  

 

            16. podjął uchwałę Nr 60/117/2016 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2016 roku. 

 

            17.podjął uchwałę Nr 60/118/2016 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 2016 rok w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 

 

            18. zapoznał się z wyjaśnieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

dotyczącym podstawy prawnej finansowania zadania realizowanego przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.  Zarząd postanowił o wykreśleniu z 

projektu aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu 

Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                 

o Niepełnosprawności w Siedlcach, w § 1 punktu 4. 

 

            19.rozpatrzył prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach o wsparcie finansowe  

zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych uczestniczących                                       

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach i Skórcu.  Zarząd  nie wyraził zgody                                 

na dofinansowanie zakupu samochodów, z uwagi na brak podstaw prawnych. 

 

na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 r. 

 

            1.rozpatrując wnioski postanowił: 

 uznał, że prawo własności do 12 sztuk drzew gatunek sosna należy do 

właściciela działki nr ew. 387, położonej w miejscowości Stara Wieś, 

graniczącej z działką nr ew. 501 stanowiącą drogę powiatową nr 3628W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości 

Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 91/15, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Stary 

Bartków (działka nr ew. 8) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                       

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 71/3) na okres 8.02.2016 r. 

– 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

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

Ø 110 PCV w rurze osłonowej do zasilania budynku internatu (działki nr ew.: 

230/2, 231, 232), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/3) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do  zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 308/11), 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do  zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 36/5), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/8, 167/7) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

341/18), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3932W                     

w miejscowości Stary Bartków  (działka nr ew. 8) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 71/3) w dniu 8.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 1805/4) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                             

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1488/5) na okres 9.02.                     

2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego                           

i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                   

z wnioskiem, 

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

(działka nr ew. 1805/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1488/5) w dniu 9.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

Podkościelny (działka nr ew. 616/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 115) na 

okres 9.02.                    2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego                i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia 

pasa drogowego zgodnie                                  z wnioskiem, 

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

Podkościelny  (działka nr ew. 616/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

115) w dniu 9.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów 

(działka nr ew. 770) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

779) w dniu 10.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów 

(działka nr ew. 770) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

(działka nr ew. 779) na okres 10.02.2016 r. – 31.12.2041 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 459), 

 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                    

nr 3617W (działka nr ew. 132) do działki nr ew. 203/8 w miejscowości Golice 

Kolonia, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc 

(działka nr ew. 423) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 413, 414) na okres 10.02.2016 

r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z 

wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc 

(działka nr ew. 423) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 

413, 414) w dniu 10.02.2016 r. 

 

            2. przyjął rozliczenie pierwszej transzy dotacji celowej dla Gminy Wodynie, dotyczącej 

zimowego utrzymania dróg powiatowych.  

 

 

                   Starosta Siedlecki 

                                                                    /-/ Dariusz Stopa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


