SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 62/119/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. postanowił:
1. Nie zatwierdził rozliczenia z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, z uwagi na rozbieżność wykazanej liczby
uczniów z wynikami kontroli.
2. Nie zatwierdził rozliczenia z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie, z uwagi na rozbieżność wykazanej liczby uczniów
z wynikami kontroli. Wstrzymał dopłatę wynikającą z wyliczenia (0,94 ucznia)
do rozstrzygnięcia postępowania pokontrolnego.
3. Przedstawione rozliczenia podlegają:
a) kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości wykorzystania dotacji
z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli Starostwa Powiatowego
w Siedlcach na 2016 rok,
b) procedurze postępowania pokontrolnego w zakresie liczby uczniów przyjętych
ponad liczbę miejsc oraz przebywających w innych lokalizacjach niż wskazane we
wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz uczniów realizujących
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza MOW.
3. rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie wyraził zgodę
na nieodpłatne przekazanie jednostce niżej wymienionych zbędnych, zużytych składników
majątku ruchomego, będących na stanie Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/111/3/30 i wartości początkowej 223,99 zł,
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/26/1/93 i wartości początkowej 286,70 zł,
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/27/1/93 i wartości początkowej 286,70 zł,
 stolik o numerze inwentarzowym II/808-13/7/2/15 i wartości początkowej 677,00 zł,
 stolik o numerze inwentarzowym II/808-13/47/2/15 i wartości początkowej 102,48 zł.
4. wyraził zgodę na zmianę warunków umowy najmu pomieszczeń w budynku Starostwa
Powiatowego w Siedlcach dla Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
5. 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 pod obrady Rady.
6. W związku z uchwałą Nr 2.33.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały
Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku 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.

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku nie składania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie i przygotowania nowego projektu uchwały Rady Powiatu.



7. pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie dodatku motywacyjnego:
Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, na okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia 2016 r.) w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia 2016 r.)
w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

8. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Siedlce postanowił o wsparciu finansowym
organizację koncertu „Kobieta aktywna społecznie”, który odbędzie się w dniu 6 marca br.
w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4),
 zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3677W, 3682W w miejscowości
Mordy (działki nr ew.: 1586/1, 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
SN oraz linii kablowej nn na okres 18.02.2016 – 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 dróg powiatowych nr: 3677W, 3682W
w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1811, 1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN i nn oraz rozbiórkę linii
napowietrznej w dniach 15 – 18.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin
(działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 19) na okres 16.02.2016 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 3615W w miejscowości Krześlin
(działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 19)
w dniu 16.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1),
 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Korczew na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwatorskich starych drzew rosnących w pasie drogi powiatowej
nr 3617W, na odcinku Knychówek – Korczew oraz w Korczewie,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Nakory,
poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 245/2) na okres 17.02.2016 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 3612W w miejscowości Nakory
w celu prowadzenia robót, polegających na budowie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 245/2) w dniu 17.02.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Mokobody w sprawie
podziału i przekazania części działki nr 1176 w miejscowości Mokobody
(Plac Chreptowicza).

10. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego Rady
projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
 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,
 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.,
 powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach,
skierował również:
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat siedlecki
w 2015 r.,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w roku 2015,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w roku 2015,
 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 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
powiatu siedleckiego w roku 2015,
 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Siedlcach w 2015 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czepielin Kolonia (działka nr ew. 465/3) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 465/1),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1125) do nieruchomości (działka nr ew. 669)
w miejscowości Trzemuszka,





















zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
(działka nr ew. 1750) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1557/3) na okres 23.03.2016 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 3637W w miejscowości Zbuczyn
(działka nr ew. 1750) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1557/3) w dniu 23.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka (działka nr ew. 394) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku świetlicy (działka nr
ew. 221) w dniu 23.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka (działka nr ew. 394) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku świetlicy (działka nr ew. 221) na okres 23.02.2016 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 drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 220),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 309),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Strzała (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza wodociągowego
Ø 40PE, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160PVC, przyłącza gazowego
Ø 25PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1210/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czepielin (działka nr ew. 2077) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113) oraz
budynku gospodarczego (działka nr ew. 114),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Księżopole
Jałmużny (działka nr ew. 91) poprzez umieszczenie napowietrznej linii
elektroenergetycznej na okres 8.03.2016 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,
ustalił warunki techniczne dla projektowanej przebudowy skrzyżowania drogi
gminnej w miejscowości Zbuczyn, ul. Południowa (działki nr ew.: 788, 798/7)
z drogą powiatową nr 3656W, ul. Lipowa (działka nr ew. 132),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
na okres 22.02.2016 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
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego nn w dniu 22.02.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na: 1. przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3637W
(działka nr ew. 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1751
w miejscowości Zbuczyn, 2. przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3637W (działka nr ew. 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1575/3 w miejscowości Zbuczyn,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Księżopole
Jałmużny (działka nr ew. 91) w celu prowadzenia robót polegających
na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej w dniu 7.03.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice
(działka nr ew. 202/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 86) na okres 22.02.2016 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 lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr
3648W w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132),
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W,
3651W w miejscowościach: Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański (działki nr
ew.: 435, 132, 176) w celu budowy kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody
(działka nr ew. 1708/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn dla potrzeb oświetlenia ulicznego w dniu 24.02.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody
(działka nr ew. 1708/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn dla
potrzeb oświetlenia ulicznego na okres 24.02.2016 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 3661W w miejscowości Zaliwie
Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 36/5) na okres 24.02.2016 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 3661W w miejscowości Zaliwie
Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
36/5) w dniu 24.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice
(działka nr ew. 202/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 86) w dniu

22.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
2. zapoznał się z informacją Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o organizowanej XIV edycji
międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Tydzień Międzynarodowy”. Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie w dniu 9 maja br. w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach spotkania kulturalnego dla 35 osób – uczestników projektu.
3. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe na rzecz odrestaurowania i rozbudowy
„Pomnika poległych kolejarzy” Podlasia przy dworcu PKP w Siedlcach, z uwagi na
ograniczone możliwości budżetu powiatu.
4. postanowił o dofinansowaniu organizację obchodów Międzynarodowego Dnia
Kobiet dla członkiń Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.
5. postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów i nagród laureatom turnieju
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, organizowanego dla szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu siedleckiego w dniach: 21 kwietnia br. – szkoły podstawowe, 22 kwietnia br.
– gimnazja. Turniej zorganizowany zostanie w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach.
6. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie szkole niżej wymienionych zbędnych, zużytych
składników majątku ruchomego, będących na stanie Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/57/1/94 i wartości początkowej 0,24 zł,
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/58/1/94 i wartości początkowej 0,24 zł,
 biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/28/1/93 i wartości początkowej 286,70 zł,
 szafa o numerze inwentarzowym II/808-1/92/1/84 i wartości początkowej 450,00 zł,
 szafka o numerze inwentarzowym II/808-1/39/1/83 i wartości początkowej 83,50 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej Starostwa powyższych
składników majątku, po dokonaniu ich przekazania.
7. rozpatrując prośbę prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach
postanowił o dofinansowaniu do wyjazdu na międzynarodowe zawody Irish Open (Puchar
Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu). Zawody odbędą się w dniach 3 – 6 marca
br. w Dublinie.
8. wyraził zgodę na przekazanie dodatkowej dotacji dla Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach (w ramach przyznanego budżetu jednostce na 2016 r.).
na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2016 r.
1. przyjął korektę nr 1 do analizy 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 średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego – art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela w powiecie siedleckim.
2. przyjął korektę nr 1 do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat
siedlecki.

na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
2. przyjął informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2015 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. postanowił o udzieleniu dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymywanie
i eksploatację wód i urządzeń wodnych w 2016 r., dla następujących spółek wodnych
działających na terenie powiatu siedleckiego:
 Gminna Spółka Wodna Domanice – 14 425 zł,
 Gminna Spółka Wodna Kotuń – 5 163 zł,
 Gminna Spółka Wodna Mokobody – 8 650 zł,
 Gminna Spółka Wodna Mordy – 6 380 zł,
 Gminna Spółka Wodna Paprotnia – 4 110 zł,
 Gminna Spółka Wodna Przesmyki – 3 304 zł,
 Gminna Spółka Wodna Siedlce – 12 735 zł,
 Gminna Spółka Wodna Skórzec – 16 849 zł,
 Gminna Spółka Wodna Suchożebry – 3 652 zł,
 Gminna Spółka Wodna Wiśniew – 12 962 zł,
 Gminna Spółka Wodna Wodynie – 12 858 zł,
 Gminna Spółka Wodna Zbuczyn – 8 912 zł.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na podział działki nr 1176 w obrębie Mokobody o powierzchni
1,0168 ha, będącej własnością Powiatu Siedleckiego, położonej częściowo poza
ciągiem drogi powiatowej nr 3661W i przekazanie jej części Gminie Mokobody
- odcinka od kościoła do ul. Szkolnej. Szacunkowy koszt podziału – około
2 000 zł,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 79) w dniu 29.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc
Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79) na okres 29.02.2016 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 dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 915, 655) w celu budowy sieci kablowej
SN,
 uzgodnił projekt pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg
powiatowych nr: 3652W, 3635W, 3655W, 3654W, 3636W, 3666W (zgodnie
z decyzją nr D.6853.1.7.2015 z dnia 9 lutego 2015 r.),













zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe
Opole (działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/11)
na okres 29.02.2016 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 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/8) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 308/11) w dniu 29.02.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 459) w dniu 2.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 459) na okres 2.03.2016 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 Stok Lacki
(działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni (działka nr ew.
1319/1) w dniu 2.03.2016 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 kablowego nn do budynku
pieczarkarni (działka nr ew. 1319/1) na okres 2.03.2016 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.

5. postanowił o przyznaniu dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych
wspomagających rozwój dzieci z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Dodatkowe godziny
przeznaczone zostaną na terapię metodą EEG Biofeedback – komputerową stymulację rozwoju
psychicznego ucznia. Na powyższe zajęcia przyznano 4 godziny tygodniowo, w okresie
od 15 marca br. do 24 czerwca br. Dodatkowe zajęcia prowadzone będą w ramach przyznanych
jednostce środków finansowych na 2016 r.
6. zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2015-2016.
7. wyraził zgodę na przeprowadzenie eliminacji powiatowych XVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze
bezpieczeństwo”.
na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016 r.
1. postanowił o ufundowaniu nagród dla dzieci i młodzieży – finalistów eliminacji
powiatowych XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Finał eliminacji powiatowych Turnieju odbędzie się
14 marca br. o godz. 1000 w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik – radnej Powiatu o wykonanie
stabilizacji nawierzchni żużlowej drogi powiatowej nr 3661W o długości ok.
1 500 m, poprzez nawiezienie tłucznia. Zarząd stoi na stanowisku aby
wyrównać nawierzchnię powyższego odcinka drogi, gdy warunki pogodowe
na to pozwolą,
 uzgodnił projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej pn.: Aktualizacja
projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz,
Wólka Leśna, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg powiatowych nr:
3632W, 3633W, 3631W, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.152.2015 z dnia
14 grudnia 2015 r.,
 uzgodnił załącznik do zgłoszenia robót budowlanych TOM 1 pn.: Budowa linii
kablowych niskiego napięcia nn 0,4 kV, budowa przyłączy kablowych niskiego
napięcia nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych niskiego napięcia nn 0,4 kV,
demontaż przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV
w miejscowości Łęczycki gm. Paprotnia, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3623W, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.110.2015
z dnia 28 września 2015 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 523/1,
523/2 w dniu 7.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 523/1, 523/2 na okres 7.03.
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 3656W w miejscowości Okniny
(działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1701/1
w dniu 7.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny
(działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1701/1 na okres 7.03.2016 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 budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3628W (działka nr ew. 129) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
252/2, 252/3 w miejscowości Rogóziec,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W
(działka nr ew. 939/1) do działki nr ew. 528 w miejscowości Myrcha.

3. wyraził zgodę na zorganizowanie Powiatowego Dnia Strażaka w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Uroczystości zaplanowane są na 14 maja br.
w godzinach 1000 – 1500. Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone zostaną
z X rocznicą współpracy ze strażakami z Powiatu Oberhavel.
4. rozpatrując prośbę Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
„KORNEL” w Borkach Wyrkach postanowił o dofinansowaniu XVII Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych, organizowanego w Borkach Wyrkach w dniach 29 – 30
kwietnia br.
5. przyjął projekt umowy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach a Powiatem Siedleckim.
Celem umowy jest nawiązanie współpracy pomiędzy Powiatem a Uniwersytetem, w dziedzinie
nauki, dydaktyki oraz popularyzowania wartości kulturowych regionu.
6. nie wyraził zgody na udział Powiatu Siedleckiego w projekcie „Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego”.
7. przyjął informację o liczbie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Siedlcach i jednostkach
organizacyjnych Powiatu oraz o liczbie etatów w jednostkach i w Starostwie
z wyszczególnieniem Wydziału Spraw Społecznych i Promocji, wg stanu na dzień 1.03.2016 r.
- w odpowiedzi na interpelację radnego Pana Sławomira Piotrowskiego zawartą w piśmie
BR.0003.6.2016 z dnia 29 lutego br.
na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 67/120/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 67/121/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie powiatu siedleckiego.
3. podjął uchwałę Nr 67/122/2016 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. /dział 710, rozdział 71095.
4. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodów osobowych: Fiat Brawa o numerze identyfikacyjnym VIN
ZFA18200004143581 oraz numerze rejestracyjnym WSI 51H7 i wartości 1400 zł, Opel
Astra o numerze identyfikacyjnym VIN WOLOTFF19WP666435 oraz numerze
rejestracyjnym WS 73526 i wartości 1700 zł. Zarząd wyraził również zgodę
na przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motocykla Kawasaki o numerze identyfikacyjnym VIN ZX600F0171 oraz
numerze rejestracyjnym OALQU18 i wartości 2800 zł,
 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 wyraził zgody na dofinansowanie zakupu nowego księgozbioru dla Biblioteki
Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, z uwagi na brak podstaw prawnych.

6. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 2 sztuk
drzew gatunek lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3655W
– działka nr 515, obręb Tworki gmina Wiśniew oraz uprzątnięcie terenu.
Usunięcia drzew należy wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia w tym
zakresie w terminie do 30.11.2016 r. z zachowaniem przepisów bhp oraz
przepisów prawa o ruchu drogowym. W przypadku stwierdzenia występowania
gatunków chronionych, konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym
stanie siedliska gatunku,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W
na drogę wewnętrzną nr ew. 743 w miejscowości Czepielin Kolonia,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3608W (działka
nr ew. 654) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 189/11
w miejscowości Nowe Opole,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia
na okres 17.03.2016 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 Rakowiec
(działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia w dniu 17.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola
Serocka (działka nr ew. 52) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 143) w dniu
14.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola
Serocka (działka nr ew. 52) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 143) na okres 14.03.2016 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 3652W w miejscowości
Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu budowy linii kablowej SN w dniu
14.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc
Szlachecki (działka nr ew. 435) poprzez umieszczenie linii kablowej SN na okres
14.03.2016 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 3661W w miejscowości
Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 311),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości
Mordy (działka nr ew. 1811) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1796),




















zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 150),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 649) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 73, 75),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Czuryły (działka nr ew. 185) w celu wykonania prac remontowych tj.: naprawy
istniejącego odcinka kabla XzTKMDX 15x4x0,5 na wysokości działki nr
ew. 211,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 641/7),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 886/2),
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 gospodarczo-garażowego (działka nr ew. 1225/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 96/4),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 482/1),
1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.32.2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne w celu umieszczenia linii elektroenergetycznej 400 kV
Miłosna – Siedlce Ujrzanów, 2. zezwolił Polskim Sieciom Energetycznym S.A.
Konstancin Jeziorna na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne w celu umieszczenia linii elektroenergetycznej 400 kV
Miłosna – Siedlce Ujrzanów w terminie 1.01.2017 r. – 31.12.2045 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
uzgodnił projekt sieci gazowej Ø 25 PE w miejscowości Rakowiec, w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3635W,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.161.2014 z dnia 1.12. 2014 r.
w sprawie zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu budowy linii kablowej SN,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3618W (działka
nr ew. 445) do działki nr ew. 717/6 w miejscowości Rzeszotków,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy linii kablowej SN,
użyczył Miastu i Gminie Mordy grunty znajdujące się w pasie drogi powiatowej
nr 3666W (nieruchomość o numerze ewidencyjnym 258 obręb Pióry Wielkie)
na cele związane z potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi
użytkowników ruchu tj. sieć oświetlenia ulicznego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice
(działki nr ew.: 699/1, 787/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w dniach 16 – 17 marca 2016 r.,



ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice
(działki nr ew.: 699/1, 787/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego
ciśnienia na okres 17.03.2016 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.

7. postanowił powierzyć Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach zadanie Powiatu Siedleckiego dotyczące oczyszczenia pasa drogowego z drzew
i krzewów, które nie przekroczyły 10 lat, na drogach powiatowych nr:
 3635W Gołąbek – Domanice, na długości 5 100 mb,
 3652W Domanice – Wodynie, na długości 4 700 mb,
 3655W Domanice – za cmentarz, na długości 800 mb.
na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
3. podjął uchwałę Nr 68/123/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
4. pozytywnie zaopiniował projekt Statutu Powiatu Siedleckiego, po uzgodnieniach
z Komisją Statutową i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
5. podjął uchwałę Nr 68/124/2016 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie
Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
6. podjął uchwałę Nr 68/125/2016 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu
w Siedlcach „Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
7. podjął uchwałę Nr 68/126/2016 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”. Zarząd postanowił przedstawić
Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
8. przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015 – 2018, za okres styczeń – grudzień 2015 roku. Zarząd powyższą
informację postanowił przekazać:
1. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
9. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlce na lata
2015 – 2018, z perspektywą do roku 2022”.
10. wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu do „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” realizowanego w 2016 r. Celem programu jest wyrównywanie szans
oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społeczne.
11. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2015 r.,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2015 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 r.,
 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
turystyki, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,
 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki
i krajoznawstwa oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na 2016 rok
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
12. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na przejazd drogami powiatowymi nr: 2044W, 3617W, 3929W
pojazdu nienormatywnego, w dniu 23.03.2016 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy linii kablowej SN wzdłuż pasa
drogowego (pobocze w terenie niezabudowanym),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu budowy wzdłuż pasa drogowego
podziemnych linii kablowych SN w poboczu gruntowym oraz wykonanie
czterech przecisków poprzecznych na wysokości działek nr ew.: 596, 447/2,
458, 555,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu wykonania przyłącza gazowego
PE 32 do budynku usługowego (działka nr ew. 1136/5),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3661W (działka nr ew. 344) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 311
w miejscowości Wólka Proszewska,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki
Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie linii kablowej SN, przebudowie linii napowietrznej nn oraz








budowie przyłącza napowietrznego w dniu 22.03.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki
Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie linii kablowej SN oraz
budowę i przebudowę linii napowietrznej nn i przyłącza napowietrznego nn
na okres 22.03.2016 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,
rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wykonanie remontu
drogi powiatowej – ul. Glinianej w Mordach. Zarząd stoi na stanowisku aby
po nawiezieniu tłuczniem wyrównać nawierzchnię powyższej drogi, gdy
warunki pogodowe na to pozwolą,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W (działka
nr ew. 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 794
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3662W (działka nr ew.
191) w miejscowości Ziomaki, (działki nr ew.: 397, 505/3) w miejscowości
Żuków, (działka nr ew. 69) w miejscowości Zaliwie-Piegawki w celu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

13. poparł deklarację Fundacji Dobre Słowo w Siedlcach do otwarcia i prowadzenia
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcją
słuchu i mowy na terenie powiatu siedleckiego.
14. postanowił o zwołaniu sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca br. o godz. 1400
z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r.
1. przyjął:
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku,
 informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2015 roku oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej
i zestawienie potrzeb z zakresu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2015 rok
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
2. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za rok 2015.

3. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2015.
4. zapoznał się z Kartą zamknięcia projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość”
realizowanego w okresie 1.01.2008 r. – 31.12.2014 r., w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
5. postanowił o przeznaczeniu gadżetów promocyjnych dla uczestników III
Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”. Przegląd odbędzie
się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach w dniu 19 maja br.
6. postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody zwycięzcom Ogólnopolskich
Zawodów Wędkarskich dla Osób Niepełnosprawnych „O Puchar Szczupaka”. Zawody
zorganizowane zostaną na łowisku Rówce w maju 2016 r.
7. zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2015-2016.
8. pozytywnie zaopiniował kandydaturę
– nauczyciela
dyplomowanego na stanowisko wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Stoku Lackim.
9. przyjął do wiadomości stanowisko Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25
lutego br., w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przekazane pismem
BR.0004.11.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
10. zaakceptował zmiany w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim, wprowadzone w związku z przekształceniem stanowiska kierownika internatu
na stanowisko wicedyrektora Ośrodka.
11. wyraził zgodę na wynajęcie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Siedlcach miejsca parkingowego i zadecydował o zawarciu umowy
wynajmu na czas określony od 1.04.2016 r. do 31.03.2019 r.
12. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielgorzu następujących zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego
w Siedlcach:
 biurko o nr inwentarzowym II/808-5/76/1/95, wartość początkowa 2,43 zł,
 biurko o nr inwentarzowym II/808-5/75/1/95, wartość początkowa 189,10 zł,
 biurko o nr inwentarzowym II/808-5/8/1/93, wartość początkowa 238,00 zł,
 biurko o nr inwentarzowym II/808-5/87/1/95, wartość początkowa 2,43 zł.
Jednocześnie Zarząd postanowił o zdjęciu w/w składników majątku ruchomego z ewidencji
majątkowej Starostwa po dokonaniu ich przekazania.
13. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza gazowego średniego
ciśnienia Ø 25 PE do budynku sklepu (działka nr ew. 123/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Ostoje (działka nr ew. 214) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 92),





















zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości
Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 159/1),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3677W (działka
nr ew. 1586/1) do działki nr ew. 1778 w miejscowości Mordy,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1) na okres 30.03.2016 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 3635W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1) w dniu 30.03.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice
Kol. (działka nr ew. 300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do przepompowni ścieków (działka nr ew. 309) na okres 30.03.2016 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 3635W w miejscowości Domanice
Kol. (działka nr ew. 300) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 309) w dniu 30.03.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
218/1) w dniu 30.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 218/1) na okres 30.03.2016 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 3632W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 212) na okres 30.03.2016 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 3632W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
212/1) w dniu 30.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Korczew na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwatorskich starszych drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr
3936W w miejscowości Szczeglacin,







zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe
Opole (działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1) poprzez umieszczenie linii
energetycznej sieci kablowej nn na okres 29.03.2016 r. – 31.12.2047 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 3610W w miejscowości Nowe
Opole (działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci kablowej nn w dniu 29.03.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wymierzył firmie ELMAZ
Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25
Siedlce, karę pieniężną w wysokości 3 450 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy
drogi, pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr
ew. 538).
na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2016 r.

1. podjął uchwałę Nr 70/127/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 70/128/2016 w sprawie ustalenia planu wydatków na zadania
z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. /dział 710, rozdział 71012/.
3. podjął uchwałę Nr 70/129/2016 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2016 r. /dział 010, rozdział 01005/.
4. rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czuryłach nie wyraził
zgody na wsparcie finansowe organizacji obchodów 100-lecia jednostki, z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu.
5. postanowił dofinansować zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tokarach.
6. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego o numerze
inwentarzowym I/491-1/105/1/16 i wartości początkowej 3501,61 zł dla Zarządu Oddziału
w Siedlcach Związku Inwalidów Wojennych RP. Jednocześnie Zarząd postanowił o zdjęciu w/w
zestawu z ewidencji majątkowej Starostwa po dokonaniu przekazania.
7. zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu, dotyczącą projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu
Siedleckiego, zawartą w piśmie BR.0012.2.2.2016 z dnia 30 marca br.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości
Brodki (działka nr ew. 414/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 67),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 1025, 1027/1),





















zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3936W (działka nr ew. 297/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
358 w miejscowości Szczeglacin,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3620W w miejscowości
Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu wykonania przyłącza wodociągowego
do budynku świetlicy wiejskiej (działka nr ew. 86),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 641/7) w dniu 7.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
(działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 641/7) na okres 7.04.2016 r. –
31.12.2047 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 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1796) na okres 5.04.2016 r. –
31.12.2047 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 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w dniu 5.04.
2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka
Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 1225/2) na okres 6.04.2016 r. –
31.12.2047 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 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
gospodarczego (działka nr ew. 1225/2) w dniu 6.04.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 150) w dniu 6.04.2016 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 budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 150) na okres 6.04.2016 r. – 31.12.2047 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 3932W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew.



343/2 w dniach: 8-9.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 343/2 na okres 8.04.2016 r. –
31.12.2047 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 70/130/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 9/16/2011 Zarządu
Powiatu w Siedlcach z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Starosty
Siedleckiego.
10. zaakceptował formułę organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca br.
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
11.przyznał Nagrodę Zwyczajną Starosty Siedleckiego dla:
, nagroda w wysokości 1 000 zł – w dziedzinie działalności
społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej,
2.
, nagroda w wysokości 1 000 zł – w dziedzinie
działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej,
3.
, nagroda w wysokości 1 000 zł – w dziedzinie działalności
społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej,
4.
– w dziedzinie działalność gospodarcza.
Zarząd Powiatu zarekomendował Staroście Siedleckiemu przyznanie Nagrody Honorowej
osobom szczególnie zasłużonym dla promocji i wspierania rozwoju Powiatu:
1. Panu Jerzemu Wacławowi Zabłockiemu,
2. Panu Sławomirowi Wasilczukowi.
Starosta Siedlecki postanowił o przyznaniu Nagrody Honorowej w/w osobom.
1.

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 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 2016 – 2019 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2016 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. podjął uchwałę Nr 71/131/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. /dział 710, rozdział 71095/.
5. nie wniósł uwag do strategicznej inwestycji „Budowy linii 400 kV Kozienice-Siedlce
Ujrzanów w zakresie przepięcia istniejącej linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów gałęzi 19,

20 do nowych gałęzi 23, 24 oraz linii 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów (tor I) z gałęzi 15, 16
do istniejącej gałęzi 19, 20”.
6. postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla laureatów z terenu powiatu
siedleckiego finału Okręgowego XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która
odbędzie się w dniach 22 – 23 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na wykonanie projektu technicznego, w związku z planowanym
remontem pobocza i odwodnienia części drogi powiatowej nr 3659W –
na odcinku przy cmentarzu grzebalnym w Oleksinie. Szacunkowy koszt
wykonania projektu technicznego ok. 5 000 zł,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości
Rososz (działka nr ew. 281) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku gospodarczo-garażowego (działka nr ew. 251),
 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r.,
z zapisu „….wykonanie czterech przecisków poprzecznych na wysokości
działek: 596, 447/2, 458, 555” na zapis „….wykonanie sześciu przejść
poprzecznych”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
(działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia
do budynku sklepu (działka nr ew. 123/2) na okres 14.04.2016 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 3632W w miejscowości Pruszynek
(działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb budynku sklepu (działka nr ew.
123/2) w dniu 14.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
8. podjął uchwałę Nr 71/132/2016 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie
Miasta i Gminy Mordy do kategorii dróg gminnych.
9. wyraził zgodę na wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach. Zarząd udzielił Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi
jednostki niezbędnych pełnomocnictw aby mogła występować w imieniu Powiatu Siedleckiego
w celu wykonania wnioskowanego przyłącza.
10. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników biegu organizowanego
podczas XXV Festynu Majowego w Seroczynie, dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji
3-Maja.
11. wyraził zgodę na współorganizowanie XXVI Siedleckiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu. Zarząd postanowił o ufundowaniu jednej z głównych nagród laureatowi Festiwalu.
12. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu siedleckiego 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. przyjął informację o rozliczeniu planu wydatków w dziale 801 – oświata
i wychowanie i dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, finansowanych ze środków
subwencji oświatowej w 2016 roku. Zarząd postanowił, aby niedobory sfinansować ze środków
własnych Powiatu i wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z rezerwy
na finansowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy.
14. postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie:
 Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach – 622,50 zł,
 Gimnazjum w Gostchorzy – 1 285,80 zł,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 4 744,60 zł,
 Gimnazjum w Wojnowie – 1 285,80 zł,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 4 744,60 zł.
2. Zwiększyć plan dotacji dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach
o kwotę 1 545,00 zł.
3. Zmniejszyć plan dotacji dla Gimnazjum w Gostchorzy o kwotę 93 802,00 zł,
4. Zwiększyć plan dotacji dla Gimnazjum w Wojnowie o kwotę 16 381,00 zł,
5. Zwiększyć plan dotacji dla:
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy o kwotę 282 137,00 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie o kwotę 606 510,00 zł,
dostosowując plan dotacji, o którym mowa w pkt: 2, 3, 4 i 5 do liczby
uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na dzień 30.09.2015 r. przyjętych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia subwencji oświatowej.
6. Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie subwencji
oświatowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy
i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie w związku ze wzrostem
liczby wychowanków korzystających z zakwaterowania w placówkach
pobierających naukę w Gimnazjum od stycznia 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r.
1. przyjął roczne sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań w 2015 r. przez Powiatowy
Urząd Pracy w Siedlcach.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Daćbogi
(działka nr ew. 283/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4) na okres 19.04.2016 r. –
31.12.2047 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 Wólka
Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 886/2) na okres 20.04.2016 r. –
31.12.2047 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 3634W w miejscowości
Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia robót













polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 886/2) w dniu 20.04.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Czuryły
(działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót polegających na naprawie linii
telekomunikacyjnej na działce nr ew. 185 w dniu 28.04.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 339) do działki nr ew. 397 w miejscowości Strusy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości
Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 29/4) w dniu 19.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości CzepielinKolonia (działka nr ew. 465/3) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
465/1) w dniu 19.04.2016 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 3622W w miejscowości
Przesmyki (działka nr ew. 1058/2) w celu budowy przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 529),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości CzepielinKolonia (działka nr ew. 465/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 465/1) na okres 19.04.2016 r. –
31.12.2047 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 2050 W w miejscowości KrzeskKrólowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w terminie 21.04.2016 r. – 20.05.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.

3. podjął uchwałę Nr 72/133/2016 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.
4. postanowił o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach, samochodu osobowego marki Ford Escort o numerze
identyfikacyjnym VIN LUX025130147 oraz numerze rejestracyjnym LU 3537V, z wartością
początkową 1 900 zł-określoną przez rzeczoznawcę. Zarząd postanowił o dokonaniu fizycznej
likwidacji w/w pojazdu (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 wyraził zgody na ufundowanie sześciu pucharów dla zwycięskich par XII Turnieju
Tenisa Ziemnego Mężczyzn w grze parami im. Andrzeja Warchoła, który rozegrany zostanie
w dniu 2 maja br.

6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród książkowych laureatom VI
Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, organizowanego przez
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mokobodach. Konkurs odbędzie się
26 kwietnia br.
7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego,
 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
 w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2016 roku,
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego,
skierował również:
 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2015 roku,
 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2015 roku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienia potrzeb
w zakresie pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2015 rok,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za 2015 rok,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2015 roku,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku,
 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w 2015 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia dla podziału
statystycznego Województwa Mazowieckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r.
1. postanowił nie dofinansować działania Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach
pt.: „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP
w Siedlcach”.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3657W (działka
nr ew. 289) do nieruchomości (działka nr ew. 1249/2) w miejscowości
Smolanka,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie
(działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 154) na okres 26.04.2016 r. –
31.12.2047 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
Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 154) w dniu 26.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 96/4) w dniu 26.04.2016 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 budynku mieszkalnego (działka nr ew. 96/4) na okres 26.04.2016 r. –
31.12.2047 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 3627W
w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 379),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości
Wielgorz (działka nr ew. 715) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku gospodarczo-garażowego (działka nr ew. 689/5),
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 20 m do 10 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Czarnoty dla projektowanej stacji transformatorowej słupowej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości
Dąbrowa (działka nr ew. 457) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 286),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3631W (działki nr ew.: 1403/1, 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1403/4 w miejscowości Kolonia Mordy,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3631W (działki nr ew.: 1403/1, 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1403/3 w miejscowości Kolonia Mordy,
 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
w miejscowości Pruszyn”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi







powiatowej nr 3632W (zgodnie z decyzjami nr: D.6853.1.67.2014 z dnia
16 czerwca 2014 r., D.6853.1.117.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki
(działka nr ew. 414/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 67) na okres 27.04.2016 r. –
31.12.2047 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 2259W w miejscowości
Brodki (działka nr ew. 414/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 67) w dniu 27.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Mokobody
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy drewna z wycinki drzew oraz ziemi
z urobku.

3. zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Przesmyki o zawarcie porozumienia
dotyczącego utrzymania rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki
w okresie wiosenno-jesiennym, polegającego na oczyszczaniu rowów i poboczy z traw,
chwastów oraz zadrzewień i zakrzewień. Zarząd stoi na stanowisku, aby powierzyć Gminie
zadanie z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki,
w zakresie wykaszania poboczy dróg powiatowych.
4. postanowił o wsparciu finansowym organizację przez Szkołę Podstawową
w Dziewulach, Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą
się dnia 11 maja br. o godz. 1000.
5. rozpatrując prośbę Dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii postanowił
o ufundowaniu nagród, dla uczestników konkursów odbywających się w ramach
XIV Rodzinnego Festynu organizowanego w dniu 15 maja br.
6. zapoznał się z wnioskiem Marszałka Województwa Mazowieckiego o przekazanie
w drodze darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego własności nieruchomości położonej
w Ujrzanowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102/1, o powierzchni 0,8895 ha,
stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego. Zarząd nie wyraził zgody na przekazanie
w drodze darowizny w/w działki. Zarząd wyraził zgodę na jej zamianę na nieruchomość
położoną w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 34 stanowiącą własność Województwa
Mazowieckiego, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 49 jako działki
ewidencyjne: nr 75/17 o powierzchni 0,1510 ha, nr 75/23 o powierzchni 0,1505 ha,
uregulowane w księdze wieczystej nr SI1S/00072417/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
na posiedzeniu w dniu 4 maja 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
2. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korczew na lata
2016 – 2020, z perspektywą do roku 2024”.

3. zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy
Volkswagen AG ul. Bagatela 11 lok. 3 w Warszawie i zaakceptował stanowisko
Starosty Siedleckiego, odnośnie działań w kontekście afery Volkswagena.
4. przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. podjął uchwałę Nr 74/134/2016 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
drogi powiatowej na terenie powiatu bialskiego.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3663W, na odcinkach Łysów – granica powiatu oraz granica
powiatu – Tokary. Zarząd widzi potrzebę wykonania przebudowy powyższych
odcinków drogi powiatowej, jednak z uwagi na brak środków finansowych
w budżecie powiatu wykonanie przebudowy w bieżącym roku nie będzie
możliwe,
 w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3612W, wyraził zgodę
na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Mokobody drewna pozyskanego
z wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3612W na terenie
Gminy Mokobody oraz ziemi z urobku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3638W (działka
nr ew. 544) w miejscowości Pruszyn do nieruchomości (działka nr ew. 546),
 określił warunki zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Przesmyki (działka nr ew. 1058) w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej
na wysokości działek nr ew.: 712, 528,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 319/2, 319/3),
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne
(działka nr ew. 128/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
do budynku magazynowego (działka nr ew. 30/4) na okres 5.05.2016 r. –
31.12.2021 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 3674W w miejscowości Jagodne
(działka nr ew. 128/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza wodociągowego do budynku magazynowego (działka nr ew. 30/4)
w dniu 5.05.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości
Kotuń (działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1404/3),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czepielin (działka nr ew. 2077) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego (działki
nr ew.: 113, 114),









zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików
Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 482/1) w dniu 5.05.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 649) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działki nr ew.: 73, 75) w dniu 5.05.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie
Zagrudzie (działka nr ew. 649) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 73, 75) na okres 5.05.2016 r. –
31.12.2047 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 Radzików
Wielki (działka nr ew. 476/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 482/1) na okres 5.05.2016 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród uczestnikom Regionalnego Turnieju
Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2016. Finał Turnieju rozegrany zostanie w dniu
7 czerwca br. na płycie głównej stadionu w Siedlcach.
8. postanowił o ufundowaniu nagród, laureatom IX Festiwalu Piosenki Europejskiej.
Uroczysty finał Festiwalu odbędzie się w dniu 20 maja br. w sali teatralnej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Mordach.
9. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił
o dofinansowaniu zakupu medali dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2016”.
na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 75/135/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 75/136/2016 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego za rok 2015”.
Zarząd Powiatu przyjęte „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2015”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały postanowił przekazać Radzie
Powiatu w Siedlcach celem zatwierdzenia.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę Miastu i Gminie Mordy na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwacyjnych pomników przyrody na działce nr ew. 595/2 – stanowiącej
drogą powiatową nr 3671W w miejscowości Krzymosze, będącej własnością
Powiatu Siedleckiego,
 podtrzymał swoje stanowisko z dnie 29 września 2014 r. i nie wyraził zgody
Miastu i Gminie Mordy na posadzenie 10 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna,














na działce nr ew. 595/2 – stanowiącej drogę powiatową nr 3671W
w miejscowości Krzymosze, będącej własnością Powiatu Siedleckiego,
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3612W, wyraził zgodę
na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Suchożebry drewna pozyskanego
z wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3612W na terenie Gminy
Suchożebry,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 13) do działki nr ew. 10 w miejscowości
Sosna Korabie,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka 426/2) do działki nr ew. 602/2 w miejscowości Mokobody,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 426/2) do działki nr ew. 878/6 w miejscowości Mokobody,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 426/2) do działki nr ew. 878/1 w miejscowości Mokobody,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 426/2) do działki nr ew. 878/3 w miejscowości Mokobody,
zezwolił na zmniejszenie linii zabudowy z 8 m do 6 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry dla
projektowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty dydaktycznej,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 426/2) do działki nr ew. 876/6 w miejscowości Mokobody,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości
Wielgorz (działka nr ew. 715) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku gospodarczogarażowego (działka nr ew. 689/5) w dniu 10.05.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Wielgorz
(działka nr ew. 715) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
gospodarczo-garażowego (działka nr ew. 689/5) na okres 10.05.2016 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

4. wyraził zgodę na udział młodzieży z powiatu siedleckiego, utalentowanej muzycznie
w niemiecko – polskim projekcie Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla Młodzieży
w Oberhavel w dniach 21.07.2016 – 1.08.2016 r. Przewidywany jest udział w projekcie
10 osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w wieku 12 – 27 lat. Zarząd
postanowił przeznaczyć środki finansowe w celu pokrycia kosztów przewozu uczestników
z powiatu siedleckiego.
5. zapoznał się z informacją dotyczącą składania wniosków do Ministra Edukacji
Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej dla MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie.
Zarząd stoi na stanowisku aby wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem
o zwiększenie subwencji oświatowej dla MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie.
6. postanowił o dofinansowaniu Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu
Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej odbędzie się w połowie czerwca br. na boisku
GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.

7. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom konkursów odbywających się
podczas festynu plenerowego pod hasłem „Sarmacka wiosna w Mokobodach”, który odbędzie
się w Mokobodach w dniu 28 maja br.
8. przyjął informację dotyczącą rozliczenia środków przekazanych w 2015 r.
na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
9. wyraził zgodę na dofinansowanie do letniego wypoczynku dwojga dzieci
pochodzących z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie
powiatu łosickiego.
10.przyjął projekt aneksu 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.
11.przyjął projekt aneksu 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.
12.postanowił o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu w kwocie
13 350 zł na zakup nagród laureatom konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie” – walory
przyrodnicze Ziemi Siedleckiej. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po zakończeniu konkursu dotacja zostanie
rozliczona i środki finansowe w wysokości 13 350 zł zostaną przekazane do budżetu
powiatu siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 76/137/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za 2015 rok.
2. przyjął sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w 2015 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3637W
(działka nr ew. 1750) do działki nr ew. 1549/3 w miejscowości Zbuczyn,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka
nr ew. 557) do działki nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka
nr ew. 557) do działki nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka
Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku gospodarczego
(działka nr ew. 311) w dniu 17 maja br., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka
Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 311) na okres 17.05.2016 r. –












31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3612W (działka nr ew. 13) do działki nr ew. 14 w miejscowości
Sosna Korabie,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu wykonania przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 717/6),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn
(6 przejść poprzecznych oraz przejście nad przepustem wzdłuż pasa
drogowego),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 320/8 w miejscowości Osiny Dolne,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3671W (działka
nr ew. 715) do działki nr ew. 689/5 w miejscowości Wielgorz,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 320/7 w miejscowości Osiny Dolne,
wyraził zgodę wnioskodawcy na nieodpłatne przekazanie drewna z nadpalonego
drzewa gatunek lipa, rosnącego na działce nr ew. 491 obręb Bojmie stanowiącej
drogę powiatową nr 3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie. Drewno zostanie
przekazane w zamian za uprzątnięcie terenu oraz rekompensatę poniesionych
strat (zniszczona siatka i słupki) powstałych przy wycince nadpalonego drzewa,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości
Grabianów (działka nr ew. 144) w celu prowadzenia robót polegających
na wycince drzewa (szt.1) rosnącego w pasie drogowym, w ramach
prowadzonych prac remontowo-budowlanych na istniejącej linii 110 kV relacji
Siedlce Myśliwska-Siedlce Przemysł w dniu 20 maja br., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

4. rozpatrując prośbę prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kolejarz”
w Siedlcach postanowił dofinansować zakup pamiątkowych statuetek i medali dla osób, które
postawą i działaniem zasłużyły się dla rozwoju idei honorowego krwiodawstwa w Siedlcach.
Powyższe nagrody wręczone zostaną podczas obchodów 55-lecia działalności Klubu, które
zaplanowano na jesień 2016 r.
5. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów, które odbędą się
podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca br. w Czuryłach.
6. postanowił o dofinansowaniu do kosztów wyjazdu drużyny piłki ręcznej chłopców na
Finały XVIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii Gimnazjów. Zawody
rozegrane zostaną w Ostrołęce w dniach 10 – 12.06.2016 r.
7. postanowił o ufundowaniu nagrody laureatowi XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal, który odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia br.
w Siedlcach.
11.podjął uchwałę Nr 76/138/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
12. zaakceptował projekt Porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji wystawy
promocyjno-targowej XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym XII Regionalna

Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Postanowił o przyznaniu środków finansowych
na współfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowanie
zasady zrównoważonego rozwoju na terenie powiatu siedleckiego.
13. zapoznał się z informacją o zgłoszeniu Powiatu Siedleckiego do Wykazu
Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych Współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020.
14.postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród uczestnikom „III Spartakiady Szkół
Noszących Imię Jana Pawła II”. Spartakiada zorganizowana zostanie w dniu 19 maja br.
w Stoku Lackim.
na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. podjął uchwałę Nr 77/139/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. /dział 710, rozdz. 71012/.
4. podjął uchwałę Nr 77/140/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
5. wyraził zgodę firmie EXATEL S.A. Warszawa ul. Perkuna 47 na wykonanie przyłącza
światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia
usługi Internetowej dla PKO BP S.A.
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z firmą EXATEL S.A. na użyczenie pomieszczeń w celu
wykonania przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach
na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, ustalając czynsz na
2016 r. w drodze negocjacji (kwota wyjściowa do negocjacji – 500 zł). Wynegocjowany czynsz
w kolejnych latach będzie waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za 2016 r. i 2017 r. ogłaszany w MP przez Prezesa GUS.
6. do czasu zawarcia umowy z Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160,
na użyczenie pomieszczeń w celu wykonania przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa
Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia usługi Internetowej dla PKO BP S.A.
postanowił nie wyrazić zgody firmie Elektroinsbud
Lublin ul. ul. Abramowicka
18C/D działającemu na zlecenie Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 na
wykonanie w/w przyłącza.
7. podjął uchwałę Nr 77/141/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonymi jako
działki w obrębie Mordy, nr ew.: 1980 – ul. Sienkiewicza; 2075, 2079 – Plac Zwycięstwa;
1586/1 – ul. Wyszyńskiego, w zakresie niezbędnym do realizacji prac w związku
z opracowaniem projektu budowlanego na ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie

z wymaganiami ładu przestrzennego. Prawo do dysponowanie nieruchomościami na cele
budowlane wygasa z chwilą zakończenia realizacji powyższej inwestycji.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 426/3) do działki nr ew. 424 w miejscowości Mokobody,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 717/6 w dniach
24 – 25 maja br.,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 318 w miejscowości Osiny Dolne,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 873/8 w miejscowości Mokobody,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W (działka
nr ew. 615) do działki nr ew. 657/1 w miejscowości Chlewiska,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 423/3) do działki nr ew. 748 w miejscowości Mokobody.
9. zaakceptował ofertę
Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach na realizację usługi w zakresie wykaszania poboczy kosiarką bijakową przy
drogach powiatowych na terenie gmin: Wodynie, Domanice.
10.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 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.
11.postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Powiatowego Konkursu
Plastycznego, organizowanego pod hasłem „Z wizytą u Państwa Reymontów”.
12.postanowił dofinansować zakup nagród zwycięzcom konkursów, zabaw
sprawnościowych i zawodów sportowych, które odbędą się podczas „Pikniku
Środowiskowego” organizowanego w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej w dniu
19 czerwca br.
13.postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom zawodów sportowych
i artystycznych, które odbędą się podczas V Pikniku Rodzinnego organizowanego na terenie
boiska wiejskiego w Pruszynie.
14.wyraził zgodę na zlecenie w ramach otwartego konkursu ofert organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania
z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Edukacja z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego”.
15.wyraził zgodę na zlecenie w ramach otwartego konkursu ofert organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania
z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych z terenu powiatu
siedleckiego)”.
16.zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 jednostek:




Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

17. zatwierdził regulaminy ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek
położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami:
 101/1 – o powierzchni 0,9111 ha,
 102/1 – o powierzchni 0,8895 ha.
18.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
19.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
20.postanowił o zwołaniu sesji Rady Powiatu w dniu 3 czerwca br. o godz. 1400
z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 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 2016 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. podjął uchwałę Nr 78/142/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
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 2016 roku i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2015 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
8. postanowił o zwiększeniu planu na inwestycje w 2016 r. Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim o kwotę 53 660,16 zł celem terminowego
rozliczenia planowanego 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.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji
problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany
Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu
komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
10.przyjął informacje:
 o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2015 roku,
 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2015 roku,
 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu
siedleckiego w 2015 roku,
 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego w 2015
roku,
 nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji
urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
 o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Siedlcach w 2015 roku,
 o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2015/2016,
 nt. projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny
2016/2017,
 nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
 nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 w sprawie finansowania oświaty.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11.przyjął rozliczenie drugiej transzy dotacji celowej dla gmin z terenu powiatu
siedleckiego, dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych za sezon 2015/2016.

12.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
13.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
14.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
15.zaakceptował projekt umowy partnerskiej z Gminą Siedlce w sprawie realizacji
zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego, od drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości
Ujrzanów do drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Stok Lacki – Folwark (ulice:
Baśniowa, Wiosenna, Majowa)”.
16.zaakceptował ofertę Związku Spółek Wodnych w Siedlcach na realizację usługi
w zakresie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych.
17.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3627W w miejscowości
Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 379) na okres 1.06.2016 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3627W
w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 379) w dniu 1.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 252/2),
 zezwolił na budowę i lokalizację dwóch zjazdów publicznych z drogi
powiatowej nr 3616W (działki nr ew.: 759/3, 754/5) do nieruchomości
stanowiącej działki nr ew.: 81, 754/6 (przepompownia ścieków P3, P4)
w miejscowości Purzec,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Ostoje (działka nr ew. 214) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 92),
 zezwolił na zadysponowanie
pasa drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 361),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynków tworzących zabudowę zagrodową (działka nr ew. 1402/4),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3616W (działki nr ew.:
754/5, 759/1, 759/2, 759/3 – obręb Purzec, 361 – obręb Strzała) w celu budowy


















sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (cztery przejścia poprzeczne
oraz wzdłuż pasa drogowego w poboczu na długości ok. 60 m),
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 426/2) do działki nr ew. 979 w miejscowości
Mokobody,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza kanalizacyjnego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 73),
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236), w miejscowości Krześlin
(działka nr ew. 915); 3640W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 556),
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) – w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Ostoje (działka nr ew. 214) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr ew. 92)
w dniu 1 czerwca br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości
Rososz (działka nr ew. 281) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku gospodarczo-garażowego
(działka nr ew. 251) w dniu 1 czerwca 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 Ostoje
(działka nr ew. 214) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 92) na okres 1.06.2016 r. – 31.12.2047 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 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 budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 251) na okres 1.06.2016 r. – 31.12.2047 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3669W (działka nr ew. 1499) do działki nr ew. 1883 w miejscowości Mordy,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3654W (działka nr ew. 833) do działki nr ew. 221 w miejscowości Łupiny,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 303/1 w miejscowości
Osiny Dolne,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Bojmie o dokończenie budowy chodnika
przy drodze powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2017 r.

18.zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
19.wyraził zgodę dla Oddziału „Podlasie” w Siedlcach Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego: XXII Rajdu

PTTK Dzieciom, z Serpelic na Jabłonowiec. Przyczyną zmiany jest odmowa noclegu w ośrodku
„Partner” w Serpelicach.
20.zaakceptował projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Celem umowy jest nawiązania współpracy
pomiędzy Powiatem a Uniwersytetem w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz popularyzowania
wartości kulturowych regionu.
na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2016 r.
1. wyraził zgodę na całkowite zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, zgodnie z wnioskiem
D/4321-36/16 z dnia 31 maja 2016 r. Zwolnienie z opłat obejmuje okres: od 1 maja 2016 r.
do 24 czerwca 2016 r.
2. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom konkursów, które odbędą się
podczas Festynu w Hołubli w dniu 19 czerwca br.
3. postanowił o dofinansowaniu do zorganizowanego w dniu 9 maja br. spotkania
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, odbywającego się w ramach XIV
edycji międzynarodowego projektu dydaktyczno – naukowego „Tydzień Międzynarodowy”.
4. postanowił dofinansować III Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”,
który zorganizowany zostanie na terenie kościoła pw. Świętej Teresy w Siedlcach.
5. postanowił o dofinansowaniu zakup koszulek z logo Powiatu dla uczestników
Drugiego Promocyjnego Spływu Muchawką w dniu 10 lipca br.
6. postanowił o udziale Powiatu Siedleckiego w projekcie remontu parkingów przy ul.
Piłsudskiego 38 oraz Piłsudskiego 40 w Siedlcach, razem z Delegaturą-Placówką Zamiejscową
w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zarząd wyraził zgodę na:
 rozszerzenia zakresu swojego planu organizacji parkingu o teren działki
nr 183/2,
 wykonanie na podstawie zatwierdzonego planu oznaczeń poziomych
i pionowych
oraz wyraził zgodę na sfinansowanie powyższych prac.
7. postanowił dofinansować organizację obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzcińcu.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Kotuń
(działki nr ew.: 1228, 1404/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1404/3) na okres 7.06.2016 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia
Mordy (działka nr ew. 1213) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku inwentarskiego (działka
nr ew. 1402/4) w dniu 8.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,















zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia
Mordy (działka nr ew.: 1213) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4) na okres 8.06.2016 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Dąbrowa
(działka nr ew.: 457) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
gospodarczego (działka nr ew. 286) na okres 8.06.2016 r. – 31.12.2047 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości
Dąbrowa (działka nr ew. 457) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew.
286) w dniu 8.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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, rozbudowa
i budowa istniejącej linii napowietrzno-kablowej SN relacji Siedlce – Sokołów,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 616/1) do działki nr ew. 212 w miejscowości
Żeliszew Podkościelny,
zezwolił na zadysponowanie pasa
drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Kotuń (działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1404/3) w dniu 7.06.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

9. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu:
Rewizyjnej zawartymi w piśmie BR.0012.1.3.2016 z dnia 1 czerwca br.,
Budżetu zawartymi w piśmie BR.0012.2.4.2016 z dnia 3 czerwca br.

10.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
11.pozytywnie zaopiniował Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokobody na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
Starosta
/-/ Dariusz Stopa

