SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r.
1. rozpatrując wniosek dotyczący wykonania przyłącza światłowodowego w budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach postanowił:
 wyraził zgodę Orange Polska S.A., Warszawa Al. Jerozolimskie 160 na wykonanie
przyłącza kablowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na potrzeby
świadczenia usług teleinformatycznych (ICT) dla PKO BP S.A.,
 zawrzeć z Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 umowę dzierżawy
(udostępnienia) części ścian i sufitów pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 w celu poprowadzenia w/w przyłącza. Umowę
należy zawrzeć na czas określony tj. 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. Wynegocjowana kwota czynszu może zostać
wpłacona jednorazowo za okres 24 miesięcy.
2. wyraził zgodę na przyjęcie do ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Citroen Berlingo, o nr VIN
VF7MFKFXFYK203304 oraz numerze rejestracyjnym WSI 1U68, z wartością początkową
brutto 1 600 zł określoną przez rzeczoznawcę. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 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 Powiatowego w Siedlcach.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.59.2016 z dnia 7.03.2016 r. w
sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Nowe Okniny w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1701/1 oraz zezwolił Wójtowi
Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr
3656W
w miejscowości Nowe Okniny w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1701/1 w terminie
1.01.2017 r. – 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 305 w
miejscowości
Osiny Dolne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działki nr ew.: 319/2, 319/3) w dniu 14.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 319/2,
319/3) na okres 14.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 741, 657, 651) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 457/1) na okres 15.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 741, 657, 651) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/1) w dniu 15.06.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu budowy sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z załącznikiem mapowym, po upoważnieniu przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 8.04.2015 r.
DB.VI.454.174.2016.MM.2,NK:51067/16miejscowego
organu
architektoniczno - budowlanego do wyrażenia inwestorowi zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji powyższej
inwestycji,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 161/1),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1323/19) w dniu 14.06.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1323/19) na
okres 14.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 139/2) w dniu 14.06.2016 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 139/2) na
okres 14.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 585/3),
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 319) do działki nr ew. 321 w miejscowości Osiny Dolne.

4. postanowił dofinansować Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi, które odbyły się w Jagodnem w dniu 12 czerwca br.
5. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom konkursu dla ludowych
zespołów śpiewaczych, tanecznych i kapel ludowych „Na ludową nutę”. Występy zespołów
oraz uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 3 września br. podczas
Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach.
6. przychylił się do prośby Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Siedlec
i postanowił o zawarciu porozumienia na przeprowadzenie lokalnych programów rynku pracy
przyjętych w ofercie konkursowej, składanej w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy
wymiar 2020” pn. „Aktywne podstawy młodzieży - podnoszenie kompetencji,
przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016. W ramach
składanej oferty planowana jest realizacja projektu, obejmująca 15 osób zamieszkujących na
terenie gminy Skórzec w wieku 15 – 24 lat, w szczególności zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Porozumienie zawarte w powyższym zakresie nie wiąże się z ponoszeniem przez
Powiat jakichkolwiek kosztów.
7. postanowił dofinansować zakup statuetek i nagród zwycięzcom zawodów
odbywających się w ramach piątego festynu „Święto owoców lasu” w Borkach Wyrkach.
8. postanowił o sfinansowaniu przejazdu Zespołu Wolenianki z Woli Serockiej
na 50 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.
9. postanowił dofinansować zakup statuetek oraz medali dla laureatów Mistrzostw
Europy w Kulturystyce i Fitness oraz Kulturystyce Zawodników Niepełnosprawnych
(na wózkach inwalidzkich).
10.po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”,
 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
skierował również zmienione decyzją Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.
projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu
Siedleckiego – korekta w Planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego
na rok 2016 w tabeli nr 4 w poz. 20 zmieniono nazwę zadania z: „Przebudowa
chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 3635W, 3648W, 3652W
w miejscowościach: Domanice, Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki
i Czachy”, na: „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr:
3635W w miejscowości Domanice i nr 3652W na odcinku od miejscowości
Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki” oraz korekta wynikająca ze

zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. z
2016 r., poz.814,
 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” – zmiana załącznika do
uchwały oraz korekta wynikająca ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie
powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych – dokonano korekt kwot
dotacji dla gmin, oraz korekty wynikającej ze zmiany publikatora ustawy o
samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych – korekta wynikająca ze zmiany publikatora ustawy
o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych – korekta wynikająca ze zmiany publikatora ustawy
o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 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 – korekta
wynikająca ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno
być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki – korekta wynikająca ze
zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U.
z 2016 r., poz.814,
 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 – korekta wynikająca ze
zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U.
z 2016 r., poz.814,
 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok – korekta wynikająca ze zmiany publikatora
ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za
2015 rok – korekta wynikająca ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie
powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015
rok – korekta wynikająca ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie
powiatowym, winno być Dz.U. z 2016 r., poz.814,
oraz skierował:
 informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2014 – 2018 za 2015 rok,



sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej
instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
 sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu
siedleckiego w roku 2015,
 ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Siedleckiego,
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2015/2016 – dokonano korekty na stronie tytułowej, usuwając
zapis: „Drogi powiatowe zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/95/11 z
dnia 24 listopada 2011 roku, utrzymywane są w standardach A lub B - tabela
poniżej:”,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2015 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2015 roku,
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2015 roku,
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na
obszarze powiatu siedleckiego w 2015 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 81/143/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 przyznał prawo własności do drzewa gat. kasztanowiec właścicielowi działki
nr ew. 573, położonej w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, graniczącej z działką
nr ew. 1044/1, stanowiącej drogę powiatową nr 3667W Krzesk – Kośmidry –
Ostoje – Klimy – do drogi Mordy – Próchenki,
 zezwolił
na
zadysponowanie
pasa
drogowego
drogi
powiatowej
nr 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu budowy
przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
40/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) ul. Pusta, w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn 0,4kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1778),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) gm. Mokobody w celu
budowy przyłącza kablowego energetycznego nn 0,4kV do przepompowni ścieków
(działka nr ew. 363),
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3633W (działka nr ew. 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 114/1
w miejscowości Borki Kosiorki.
3. rozpatrując prośbę opiekuna grupy laureatek konkursu Recytacji Poezji i Czytania
Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY, postanowił dofinansować koszt przejazdu
do Oranienburga dwóch laureatek wraz z opiekunem w dniach 15-19.06.2016 r.

4. postanowił o dofinansowaniu do letniego wypoczynku dziecka pochodzącego
z terenu Powiatu Siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu
Płońskiego.

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.
1. podjął uchwałę nr 82/144/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. wyraził zgodę na przekroczenie planu finansowego
Ponadgimnazjalnych w Mordach o 1/12 w miesiącu lipcu 2016 r.

Zespołu

Szkół

3. podjął uchwałę Nr 82/145/2016 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2016 r. /dz. 700, rozdz. 70005/.
4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 598/9, o powierzchni 0,1618 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki
gmina Siedlce.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 101/2),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach: 28.06.2016 r. – 3.08.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) poprzez umieszczenie
przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 332/4) na okres 28.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn
do budynku mieszkalnego na działce ew. 332/4 w dniu 28.06.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/8, 16/7) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego
energetycznego nn
do budynku mieszkalnego na działce nr ew.
nr 314/18 w dniu 28.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,














zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/8, 167/7) poprzez
umieszczenie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 341/18) na okres 28.06.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 210/1) w celu budowy
przyłącza kablowego energetycznego nn wraz ze złączem kablowym
do przepompowni ścieków,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na lokalizację w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3656W, pomiędzy miejscowościami Okniny – Radomyśl,
oświetlenia ulicznego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn do budynku przemysłowego (chłodnia) (działka
nr ew. 627),
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3615W (działka nr ew.1552 ) do nieruchomości stanowiącej
działki nr ew.: 1881, 1880, 1879 w miejscowości Mordy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
(działka nr ew. 141) w miejscowości Zaliwie-Szpinki w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy przyłącza
energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
252/5),
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za uprzątnięcie
terenu tj. działki nr ew. 145 w miejscowości Wołyńce wraz z wycinką pnia
drzewa gatunek jesion, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce.

6. rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zawarty
w piśmie BR.0012.4.3.2016 z dnia 10 czerwca br. o wystąpienie do Miasta Siedlce z
propozycją zawarcia porozumienia w kwestii przeprowadzania badań i wydawania
dokumentów przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Siedlcach i odwrotnie. Zarząd postanowił nie występować do
Miasta Siedlce z propozycją zawarcia porozumienia w powyższej kwestii.
7. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom konkursu wiedzy o Powiecie
Siedleckim, organizowanego podczas XVII Festynu „Słoneczne Lato” w Mordach.
8. postanowił dofinansować zakup nagród
dla uczestników konkursów
organizowanych podczas imprezy plenerowej pt. „Zielony Korczew” w dniu 7 sierpnia br. w
Korczewie nad Bugiem.

9. postanowił dofinansować zakup nagród dla zespołów ludowych biorących udział
w konkursie na najlepszy zespół biesiadny podczas „Czwartego Festiwalu Biesiadnego”
w Stoku Lackim, który odbędzie się 3.07.2016 r.



10. postanowił:
nie wyraził zgody na złożenie w I kwartale 2017 r. wniosku aplikacyjnego ( w ramach
RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie 4.2 Efektywność
energetyczna. Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
sfinansować koszt wyżywienia uczestnikom Międzynarodowych Warsztatów
Teatralnych pn. Mam 25 lat, dla utalentowanej młodzieży z Polski, Niemiec, Francji,
które odbędą się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniach
26.06 – 3.07.2016 r.
na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r.

1. podjął uchwałę Nr 83/146/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.
2. postanowił o zleceniu wykonania mapy do celów prawnych (wydzielenie części
działki nr 160 z obrębu Kłódzie, gm. Skórzec, zajętej pod drogę powiatową 3646W relacja
Dąbrówka Stany – Kłódzie - Dobrzanów) i regulacji stanu prawnego części w/w działki na
rzecz
Powiatu Siedleckiego.
3. rozpatrując prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli nie wyraził zgody
na dofinansowanie zakupu sprzętu, tj. łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepki oraz
wentylatora osiowego, ponieważ z przepisów prawa wynika, że koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony
przeciwpożarowej ponoszą gminy jako podmioty tworzące te jednostki.
4. rozpatrując prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej postanowił o zwolnieniu z opłat
eksploatacyjnych za okres 18.07-17.08.2016 r., naliczanych przez Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
5. podjął uchwałę Nr 83/147/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
401/3, 401/4 w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3654W (działka nr ew. 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
86/1 w miejscowości Kaczory,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody, ul. Ks. Brzóski (działka nr ew. 1708/1) w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 917),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza








kablowego energetycznego nn do przepompowni ścieków P6 (działka nr ew.
524),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 184/2),
uzgodnił projekt pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3617W do nieruchomości nr ew. 397 w miejscowości Strusy gm.
Paprotnia”,
uzgodnił wstępną koncepcję projektu budowlanego przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce
– Korczew”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 585/3),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 585/3).

7. zaakceptował propozycję organizacji wyjazdu młodzieży do Powiatu Oberhavel
(Niemcy) w ramach udziału w Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych w dniach 21
lipca 2016 r. – 1 sierpnia 2016 r.
8. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2015 rok
Panu Markowi Błaszczykowi Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 84/148/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 598/9, o powierzchni 0,1618 ha, położoną w miejscowości Stok
Lacki, gmina Siedlce.
3. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew postanowił o ufundowaniu nagród
dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w ramach festynu
„Zielony Korczew”.
4. podjął uchwałę Nr 84/149/2016 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej
do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W,
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 50) w celu budowy kolektora tranzytowego
kanalizacji sanitarnej (dwa przeciski poprzeczne),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Kisielany - Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,


















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3662W,
3608W, 3610W w miejscowości Niwiski (działki nr ew.: 253, 251/1, 336, 559) w
celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Krynica (działka nr ew. 105) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 377/3),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1708/1) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 922),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 150),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie przyłącza
energetycznego kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 363),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn dla potrzeb przepompowni
ścieków (działka nr ew. 363),
zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3657W (działka
nr ew. 1234) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1231 w miejscowości
Dziewule (droga wewnętrzna),
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3615W (działka nr ew.1552 ) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1902
w miejscowości Mordy ul. Kościuszki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Nakory (działka nr ew. 248) w celu budowy przyłącza
energetycznego nn dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 297/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 105) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 188/2).

6. rozpatrując prośbę Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach
postanowił zlecić wykonanie usługi z zakresu letniego utrzymania dróg na terenie gminy
Wiśniew.
na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 85/150/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.

2. podjął uchwałę Nr 85/151/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego
w 2016 roku.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z
terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o
przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. podjął uchwałę Nr 85/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza
energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212)
na okres 19.07.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku
mieszkalnego na działce ew. nr 212 w dniu 19.07.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212) w dniu 19.07.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ew. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212) na
okres 19.07.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego 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 mieszkalnego (działka nr ew. 101/2) w dniu 19.07.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ew. nr 140) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
101/2)
na okres 19.07.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Nakory (działka ew. nr 248) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego napowietrznego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 297/1) w dniu 20.07.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Nakory (działka nr ew. 248) poprzez umieszczenie przyłącza
energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
297/1) na okres 20.07.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Rogóziec (działka ew. nr 129) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 252/2) w dniu 20.07.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) poprzez umieszczenie przyłącza
energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
252/2) na okres 20.07.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy przyłącza
energetycznego napowietrznego nn dla potrzeb zasilania w energię elektryczną
budynku pieczarkarni (działka nr ew. 416/2),
uzgodnił projekt budowlany pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa
istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV na linię napowietrzno-kablową SN-15
kV relacji Siedlce – Sokołów w miejscowościach Stany Duże, Krynica i Nakory
gm. Suchożebry oraz Rzeszotków i Uziębły gm. Paprotnia”, w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3612W, zgodnie
z decyzją
nr D.6853.1.73.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody ul. Ks. Brzóski (działka ew. nr 1708/1) poprzez
umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 917) na okres 22.07.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody ul. Ks. Brzóski (działka ew. nr 1708/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 917) w dniu
22.07.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna z drzewa gatunku lipa
(wyłamanego przez wiatr), rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3940W,
w zamian za uprzątnięcie terenu tj. działki nr ew. 579/3 w miejscowości
Krześlin.

6. zatwierdził projekt aneksu nr 2/2016 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.

na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 86/153/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 86/154/2016 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego. Zarząd
pozytywnie zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii niżej wymienionych odcinków
dróg powiatowych:
1. części drogi powiatowej nr 1727B, na odcinku od granicy gminy Perlejewo
w Miodusach-Inochach do drogi powiatowej nr 2100B, o długości 5,200 km,
2. drogi powiatowej nr 2100B, na odcinku od drogi powiatowej nr 1700B do drogi
wojewódzkiej nr 690, o długości 6,610 km,
3. drogi powiatowej nr 2102B, na odcinku od drogi powiatowej nr 2101B
do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Borzymy, o długości 1,277 km,
4. drogi powiatowej nr 2103B, na odcinku od drogi powiatowej nr 2101B do
skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Miodusy-Dworaki, o długości
1,706 km
celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
3. podjął uchwałę Nr 86/155/2016 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego. Zarząd
pozytywnie zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej
nr 1709B, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi krajowej nr 19 o długości 25,420 km
na terenie powiatu siemiatyckiego, celem zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 311/4, 311/7),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 690/4) w dniu 26.07.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4) na okres
26.07.2016 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 3666W (działka nr ew. 543) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 445/2 w miejscowości Stok Lacki.

5. rozpatrując prośbę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach postanowił dofinansować XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.
6. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom konkursów, które odbędą się
podczas festynu podsumowującego roczną pracę rolnika pod hasłem „Święto Plonów 2016”.
Festyn odbędzie się w dniu 21 sierpnia br. w Mokobodach.
7. postanowił dofinansować II Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „REZEM ŁATWIEJ”,
którego celem jest integracja mieszkańców Siedlec i okolic, propagowanie spędzenia wolnego
czasu całej rodziny bez alkoholu oraz innych używek.
8. zapoznał się z uchwałą Nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 roku.
na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 87/156/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
3. 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 pod obrady Rady.
4. podjął uchwałę Nr 87/157/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
5. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez działek zajętych pod drogi
powiatowe) – stan na dzień 26.07.2016 r.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka nr ew. 132) do nieruchomości – działka nr ew. 733 w miejscowości
Zbuczyn,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W
w miejscowości Łęcznowola (działki nr ew.: 338/4, 649) w celu budowy
przyłącza energetycznego kablowego SN do zasilania w energię elektryczną
budynku pieczarkarni (działka nr ew. 538),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w celu
budowy zjazdu na działkę nr ew. 546 w miejscowości Pruszyn w dniach 17 18.08.
2016 r.,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3628W (działka nr ew. 129) do nieruchomości – działka nr ew. 253/2
w miejscowości Rogóziec,









zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku leśniczówki (działka nr ew. 1211), na okres 2.08.
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 drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
leśniczówki (działka nr ew. 1211) w dniu 2.08.2016 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni
ścieków (działka nr ew. 524) w dniu 2.08.2016 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn zasilającego przepompownię ścieków (działka nr ew.
524), na okres 2.08.2016 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.

7. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Przesmyki postanowił dofinansować zakup nagród
laureatom konkursu „Najładniejsza Miejscowość 2016”, realizowanego w ramach
„Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej”.
8. postanowił o dofinansowaniu do kosztów wydruku materiałów promocyjnych
dotyczących IV Siedleckiego Rajdu Oldtimerów. Rajd zorganizowany zostanie w dniu
28 sierpnia br.
9. podjął uchwałę Nr 87/158/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 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 pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 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.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku 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 pod obrady Rady.

4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 598/9 o powierzchni 0,1618 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki
gm. Siedlce.
5. postanowił o zwołaniu w dniu 12 sierpnia br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu
z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
 podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 czerwca 2016 roku 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”,
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości,
 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2016 r.
1. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Skórzec postanowił o dofinansowaniu nagród dla
laureatów konkursów na „Najczystsze Sołectwo” i „Najładniejszy ogród warzywny
i kwiatowy”.
2. rozpatrując wniosek EXATEL S.A. wyraził zgodę na wykonanie przyłącza
światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia
usługi internetowej dla PKO BP S.A. i zawarcie umowy dzierżawy części pomieszczeń w celu
wykonania przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa na okres 24 miesięcy, ustalając
czynsz na 2016 rok, który w kolejnych latach będzie waloryzowany o wzrost średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2016 r. i 2017 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy gazociągu
średniego ciśnienia do zasilania budynku internatu (działka nr ew. 496/6),
 zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3622W w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 1538/3,
 zezwolił na zajęcie 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. 161/1),














zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 252/5),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 252/5),
zezwolił na zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla linii SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn oraz
przyłączy i złączy kablowych,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 184/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 161/1),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 2044W (działka nr ew. 1140) do działki nr ew. 990/1 w miejscowości Łysów,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w miejscowościach: Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański,
Olszyc Folwark gm. Domanice – ETAP II”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 543) w celu budowy
przyłącza kanalizacji wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
445/2).

4. podjął uchwałę Nr 89/159/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań
Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.
5. przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017.
6. rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka postanowił o ufundowaniu pucharów i nagród dla 13 wystawców bydła
mlecznego z terenu powiatu siedleckiego uczestniczących w XII Regionalnej Wystawie
Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach oraz dla 11 dzieci prezentujących swoje cieliczki w
konkursie „Młodego Hodowcy” i wręczeniu ich podczas dni z Doradztwem Rolniczym w
dniach
3 i 4 września br.
7. rozpatrując prośbę Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Siedlcach postanowił o ufundowaniu nagród dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół
PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy Oddziału Rejonowego PCK

w Siedlcach i wręczeniu ich podczas XIII festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”
w dniu 18 września br.
8. postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów wiedzy historycznej
podczas I spotkania z Techniką i Historią w dniach 19 – 21 sierpnia br. w Wiśniewie.
9. postanowił nie udzielać finansowego wsparcia na rzecz budowy Domu
Hospicyjnego im. Św. Ojca Pio w Zaleszanach w powiecie stalowowolskim, ze względu na
brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.
10.podjął uchwałę Nr 89/160/2016 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej
do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego.
11.podjął uchwałę Nr 89/161/2016 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego.
12.podjął uchwałę Nr 89/162/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o
przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. postanowił o zwiększeniu dotacji podmiotowej dla DPT „Reymontówka”
w Chlewiskach.
3. rozpatrując wniosek firmy TRAKT Krzysztof Karabin wykonawcy opracowania
dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska
postanowił o nienaliczaniu kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie.
4. przyjął projekty porozumień w sprawie powierzenia Gminie Kotuń i Gminie
Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czepielin, (działka nr ew. 2077) poprzez umieszczenie
energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 113),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czepielin, (działka nr ew. 2077) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki, (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie
energetycznego przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki
nr ew. 934 i 372/1),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki, (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działki nr ew. 934 i 372/1),





zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
3606W (działka nr ew. 185) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 85/3
w miejscowości Stara Dąbrówka,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
3634W (działka nr ew. 1065/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
449/2 w miejscowości Wólka Wiśniewska,
uznał, że prawo własności do drzewa gatunek jesion należy do właściciela
działki nr ew. 69, położonej w miejscowości Tarcze, graniczącej z działką nr
ew. 187, stanowiącą drogę powiatową nr 3666W Stok Lacki – Tarcze –
Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka.

6. podjął uchwałę Nr 90/163/2016 w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze
pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona
i promocja zdrowia.
7. podjął uchwałę Nr 90/164/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego
w 2016 roku.
8. przyjął informacje dyrektorów szkół dotyczące przygotowań Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w
Stoku
Lackim,
Powiatowej
Poradni
Psychologiczno
Pedagogicznej
w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 i skierował pod obrady Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
9. rozpatrując prośbę Wiejskiego Domu Kultury w Gręzowie postanowił o wsparciu
finansowym organizację koncertu charytatywnego dla chorych dzieci.
10.postanowił odmówić wsparcia finansowego festynu organizowanego dla
mieszkańców Żaboklik, Kolonii Żabokliki oraz Topórka z uwagi na brak środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.
11.rozpatrując
prośbę
Kierownika
Terenowego
Zespołu
Doradczego
w Siedlcach MODR postanowił o dofinansowaniu nagród dla uczestniczek Powiatowej
Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
12.postanowił o dofinansowaniu nagród dla wyróżnionych pszczelarzy, prowadzących
pasieki na terenie powiatu siedleckiego i cieszących się dobrą opinią wśród mieszkańców.
13.zapoznał się z opiniami Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
zawartymi w piśmie Nr BR.0012.2.6.2016, BR.0012.3.4.2016, BR.0012.5.5.2016 z dnia
12 sierpnia 2016 roku.
14.przyjął:
 sprawozdanie z działalności PCPR w Siedlcach za okres I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2013-2016” w roku 2015,



informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres
I półrocza 2016 roku,
 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za I półrocze 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
15.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 91/165/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 91/166/2016 w sprawie
przedstawienia „Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 –
2019 za I półrocze 2016 roku”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 –
2019 za I półrocze 2016 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. podjął uchwałę Nr 91/167/2016 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2016 roku”. Zarząd postanowił
przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2016 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. podjął uchwałę Nr 91/168/2016 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2016 roku”. Zarząd postanowił przedstawić
Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2016 roku”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5. podjął uchwałę Nr 91/169/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
6. podjął uchwałę Nr 91/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
7. podjął uchwałę Nr 91/171/2016 zmieniającą uchwałę Nr 220/388/2015 Zarządu
Powiatu w Siedlcach z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg
powiatowych w powiecie siedleckim na lata 2015-2020”.

8. podjął uchwałę Nr 91/172/2016 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
dróg powiatowych ulic na terenie miasta Siedlce. Zarząd pozytywnie zaopiniował
pozbawienie kategorii dróg powiatowych ulic: Łukasińskiego, Zbrojnej, Składowej na terenie
miasta Siedlce, celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na użyczenie Gminie Kotuń gruntów znajdujących się w pasie
drogowym dróg powiatowych nr: 3602W, 3603W, 3604W, 3647W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny na cele związane z potrzebami ruchu
drogowego (oświetlenie uliczne),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie-Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działki nr ew. 652/2, 654),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn dla potrzeb zasilania w energię elektryczną
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 434/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa (działka nr ew. 1805/2)
w celu przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 1837/10),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1678).
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej:
- nr 3603W (działka nr ew. 615) – 1 przejście poprzeczne
- nr 3604W (działka nr ew. 616/1) – 4 przejścia poprzeczne
- nr 3602W (działka nr ew. 616/2) – 1 przejście poprzeczne
w celu lokalizacji linii kablowej nn oraz drogi powiatowej:
- nr 3603W (działka nr ew. 615) – 1 przejście poprzeczne
- nr 3604W (działka nr ew. 616/1) – 1 przejście poprzeczne
w celu lokalizacji linii kablowej SN w miejscowości Żeliszew Podkościelny,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy ul. Pusta (działka ew. nr 1586/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1778), ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka ew. nr 1586/1) poprzez umieszczenie
energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1778) na okres 1.09.2016 – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy podziemnych
linii kablowych SN, nn wraz ze stacją transformatorową,







zezwolił na nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego z wycinki drzew
z dróg powiatowych nr 3652W i nr 3655W na terenie Gminy Domanice Wójtowi Gminy Domanice oraz z drogi powiatowej nr 3636W na terenie
Gminy Wiśniew – Wójtowi Gminy Wiśniew, kolidujących z planowaną budową
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Siedlce,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na udzielenie wsparcia finansowego
przy realizacji inwestycji gminnej pn.”Przebudowa dróg gminnych nr
361328W
i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 – Stary
Krzesk – Krzesk Majątek – Krzesk Królowa Niwa” planowanej w roku 2017.,
podjąć działania do zdiagnozowania przyczyny tworzenia się zastoisk wodnych
podczas opadów na ulicy Kościelnej, w ciągu drogi powiatowej nr 3657W
Dziewule – granica województwa (Łuków).

10.przyjął:
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku,
 informację na temat pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach za I półrocze 2016 roku,
 informację na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania
Państwowej Straży Pożarnej w ramach Zintegrowanego Stanowiska
Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,
 informację na temat działalności Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
w Siedlcach Sp. z o.o.,
 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego,
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,
 informację Urzędu Marszałkowskiego na temat ilości przyznanych środków
pomocowych na terenie Powiatu Siedleckiego i stopień ich wykorzystania,
 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów
operacyjnych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11.pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla
Pani Krystyny Zarzeckiej Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach oraz dla
Pana Mirosława Bieńka Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim na okres 6 m-cy tj. od września 2016 r. do lutego 2017 r. w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego.
12.pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.

13.przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg – stan
na dzień 23.08.2016 r.
14.rozpatrując prośbę Prezesa XXVII Oddziału w Siedlcach Związku Polskich
Spadochroniarzy postanowił dofinansować uroczystości wręczenia sztandaru dla Oddziału.
na posiedzeniu w dniu 5 września 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 pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 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.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na okres 6 miesięcy
tj. od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie o wsparcie
finansowe obchodów jubileuszu 100 lecia istnienia jednostki postanowił dofinansować zakup
pamiątkowych medalionów dla wyróżniających się strażaków i osób wspierających
działalność OSP oraz organizację uroczystości.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń i skierował
do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga
krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z
Gminą Zbuczyn i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.
8. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania
powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki.
9. zaakceptował wniosek w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2016/2017. Zarząd zaakceptował kwotę dotacji dla gmin z terenu powiatu na realizację
zadania w wysokości 260 000 zł.


10.ustalił:
cenę wywoławczą w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż praw własności
nieruchomości położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce dla działki

nr 101/1 o pow. 0,9111 ha na kwotę 1 700 000 zł, dla działki 102/1 o pow. 0,8895 ha
na kwotę 1 600 000 zł,
 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w przetargach,
 skład komisji przetargowych:
Michał Adamczyk
- przewodniczący,
Teresa Szymańska
- członek,
Teresa Wasiluk
- członek,
Emilia Soćko
- członek,
Maciej Tymosiak
- członek,
Andrzej Skaruz
- członek.
W przypadku nieobecności Pana Michała Adamczyka funkcję przewodniczącego pełnić będzie
Pani Teresa Wasiluk.
11.postanowił o umorzeniu kwoty 2 742 zł za usunięcie z drogi i parkowanie
na parkingu strzeżonym pojazdu marki Nissan X-Trial o numerze rejestracyjnym WSI 45P7,
usuniętego z drogi na podstawie dyspozycji nr 143/2016 z dnia 9 lipca br. w miejscowości
Iganie po kolizji i porzuceniu pojazdu.
12.przyjął informacje:
 o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 r.,
 na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
 o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe
ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2016 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
13.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.








14.rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w
terminie 7.09.2016 r. – 27.09.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215) na okres 8.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215) w dniu
8.09.2016 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 427/1, 427/2, 428),









zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 210/3),
w terminie późniejszym rozpatrzy wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz działającej z jego pełnomocnictwa firmy KBTO sp. z o.o. w sprawie obniżenia
stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu
„Internet dla Mazowsza” i ustalenia nowej stawki poniżej 20 zł/m2,
zezwolił na nieodpłatne umieszczenie w pasie dróg powiatowych nr: 3616W
w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/2), 3632W w miejscowości Pruszynek
(działka nr ew. 140), 3666W w miejscowości Pióry Pytki (działka nr ew. 214), 2050W
w miejscowości Sobicze (działka nr ew. 382), 3940W w miejscowości Krześlin (działka
nr ew. 556) tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 308, 307),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 985/3).

15.przyjął kwotę 72 024 zł jako wysokość opłaty za bezumowne korzystanie
z nieruchomości (działki nr ew.: 101/1 o pow. 0,9111 ha, 102/1 o pow. 0,8895 ha - położone
w obrębie Ujrzanów gm. Siedlce, będące własnością Powiatu Siedleckiego), za okres
2 miesięcy tj. sierpień i wrzesień 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 w Siedlcach.
16. wyraził zgodę projektantowi Panu Adamowi Wardęckiemu, Szczytno ul.
Osuchowskiego 15 na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Kisielany Żmichy gm. Mokobody – działki nr: 296/1, 296/3, zgodnie
z przedstawionym projektem. Działki są własnością Powiatu Siedleckiego, w użytkowaniu
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
17.wyraził zgodę na umieszczenie na ogrodzeniu budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 2 tablicy informacyjnej o lokalizacji Biura Podróży
„HAPPY TRAWEL”.
18. postanowił o zwołaniu w dniu 13 września br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu
z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań
inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń,
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji
pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa

nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z Gminą
Zbuczyn.
na posiedzeniu w dniu 12 września 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku i
skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął „Zasady i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020”i postanowił przekazać jednostkom
organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego w Siedlcach do wykorzystania
i realizacji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na nieodpłatne umieszczenie w pasie dróg powiatowych nr: 3615W
w miejscowości Czepielin (działka nr ew. 2077), 3638W w miejscowości
Leśniczówka (działka nr ew. 4), 3615W w miejscowości Mordy (działka nr
ew. 1552) tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działka nr ew. 198/16) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 198/20),
 zezwolił na budowę i lokalizację dwóch zjazdów indywidualnych
z drogi powiatowej nr 3607W (działka nr ew. 383) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 213/5 w miejscowości Ziomaki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN w dniach 15 – 16.09.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego SN na okres 16.09.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 361) na
okres 13.09.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków
(działka nr ew. 361) w dniu 13.09.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/18),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1834),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 574),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3836W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 139/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Krynica (działka nr ew. 105) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 377/3)
na okres 13.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Krynica (działka nr ew. 105) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 377/3) w dniu 13.09.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do
budynku
pieczarkarni (działka nr ew. 416/2) w dniu 15.09.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni (działka nr ew. 416/2),
na okres 15.09.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 188/2)
na okres 13.09.2016 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 drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 188/2) w dniu 13.09.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

4. postanowił:
o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Polo, o numerze
identyfikacyjnym VIN WVWZZZ6NZSW012915 oraz numerze rejestracyjnym



LLU 00610, z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę w wysokości
2 200 zł,
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. rozpatrzył wniosek FGGK Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski Adwokaci Radcowie
Prawni Spółka Partnerska w Warszawie w sprawie ustalenia poziomu opłat związanych
z projektem „Internet dla Mazowsza” na rok 2017,
przekazany pismem przez
Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach nr BR.0004.24.2016 z dnia 9 września br.
Zarząd stoi na stanowisku utrzymania powyższych opłat w 2017 r. na dotychczasowym
poziomie. Obniżenie stawki za umieszczenie linii światłowodowych doprowadziłoby do
uszczuplenia dochodów, na co Powiat nie może sobie pozwolić ze względu na sytuację
finansową.
na posiedzeniu w dniu 19 września 2016 r.
1. podjął uchwałę 94/173/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin z powiatu siedleckiego.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę Nadleśnictwu Siedlce na nieodpłatne przekazanie drewna
pochodzącego ze złomu drzewa gatunek osika, rosnącego w pasie drogi
powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice na działce nr ew. 1645, obręb Stok
Wiśniewski gm. Wiśniew (przy nieruchomości Lipniak 39 – osada leśna),
w zamian za uprzątnięcie terenu. Naprawy uszkodzonego ogrodzenia
dokonają pracownicy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3630W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej – przejście poprzeczne na okres 21.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3630W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej w dniu 21.09.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci
kanalizacji sanitarnej do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1739/1) w dniu 20.09.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,






zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483),
zezwolił zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku magazynowego (działka nr ew.
223),
zezwolił na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej na
działce
nr ew. 1739/1) na okres 20.09.2016 r. – 31.12.2046 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. zaakceptował wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim na rok
szkolny 2016/2017.
6. rozpatrując prośbę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu aparatu ECHOkardiograficznego 3D wraz z dodatkowym wyposażeniem.
7. postanowił zakupić medale i puchary uczestnikom zawodów podczas Spartakiady
Integracyjnej Skórzec 2016 organizowanej w dniu 29 września br.
8. przyjął informację o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2015/2016 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
9. nie wyraził zgody na dofinansowanie kosztów wynajęcia autokaru celem
przewiezienia grupy funkcjonariuszy i pracowników policji z Siedlec na 15 Jasnogórskie
Spotkania Środowiska Policyjnego.
10.zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 oraz zatwierdził aneks Nr 1
do arkusza organizacyjnego Powiatowego Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
11.podjął uchwałę
nr 94/174/2016
w
sprawie
nierozstrzygnięcia
otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze
pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona
i promocja zdrowia.

12.postanowił, że odpowiedź na interpelację radnego Pana Bartłomieja Kurkusa
w sprawie „Informacji Starosty Siedleckiego na temat wyników pokontrolnych NIK
i aktualnej sytuacji składowania odpadów komunalnych w Kotuniu” zostanie udzielona
na najbliższej sesji Rady Powiatu przez Starostę Siedleckiego.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 –
2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023,
 wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2017 roku,
skierował również:
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez NFZ,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,
 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu
ratownictwa medycznego,
 informację na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP
funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb
Ratowniczych,
 informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres
I półrocza 2016 roku,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2013 – 2016” w roku 2015,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2016 roku,
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze
2016 roku,
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2016 roku,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 za I półrocze 2016 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 95/175/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Paprotnia i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wniosek postanowił:
 o umorzeniu należności pozostałej po przeprowadzeniu egzekucji Urzędu
Skarbowego w stosunku do Województwa Mazowieckiego w wysokości
0,05 zł. Nr decyzji D.6852.173.2015,
 o umorzeniu odsetek pozostałych po przeprowadzonej egzekucji Urzędu
Skarbowego w wysokości 0,82 zł. Nr decyzji D.6852.145.2014.

4. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 –
2020” w 2015 roku,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2015 roku,
 informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2016/2017,
 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016,
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2016 roku,
 informację na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2015 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. postanowił o rozłożeniu na raty należności za usunięcie z drogi i parkowanie
samochodu Ford Transit nr rejestracyjny WTC 5566 w kwocie 9.684 zł. Zarząd postanowił
rozłożyć powyższą kwotę na 20 rat w wysokości 400 zł każda, płatnych w odstępach
miesięcznych, do 5-go dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata w wysokości 1 684 zł płatna
przed odbiorem samochodu z parkingu. Zarząd wyraził zgodę na odbiór pojazdu z parkingu,
po dokonaniu wpłaty pierwszej raty za parkowanie i usunięcie pojazdu.
6. podjął uchwałę Nr 95/176/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu
Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 1805/2 obręb Zbuczyn w zakresie niezbędnym
do realizacji prac pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W” Zbuczyn – Czuryły –
Krzymosze – Wyczółki”. Roboty polegać będą na budowie chodnika.

7. podjął uchwałę Nr 95/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu
Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 116 obręb Borki Kosy w zakresie niezbędnym
do realizacji prac pn. „Umocnienie skarp rowu przydrożnego odwadniającego, leżącego
w ciągu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosy”.
8. podjął uchwałę Nr 95/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu
Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 679 obręb Nowe Opole w zakresie niezbędnym
do realizacji prac pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare
Opole – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2”.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie
na 2017 r. zadań inwestycyjnych przebudowy odcinków dróg powiatowych:
1. nr 3661W na odcinku Mokobody – Męczyn o dł. ok. 2400 mb, 2. nr 3611W
na odcinku Mokobody – Osiny Górne o dł. ok. 2870 mb. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu
na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek sołectwa Rzążew o wykonanie nawierzchni bitumicznej
w ciągu drogi powiatowej nr 3640W od drogi powiatowej nr 3666W
do miejscowości Rzążew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki – radnych
Powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2017 r. wykonania
remontów następujących dróg: 1. nr 3656W na odcinku Grodzisk – Dziewule
o dł. ok. 1700 mb wraz z remontem przepustu oraz remontem nawierzchni na
ul. Lipowej w Zbuczynie, 2. kontynuacja przebudowy drogi nr 3641W, 3.
nr 3640W na odcinku Rzążew – Zbuczyn o dł. ok. 1000 mb, 4. nr 3639W
w miejscowości Modrzew o dł. ok. 700 mb, 5. budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3637W na ul. Poręby o dł. ok. 500 mb. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na
2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o wprowadzenie
do budżetu powiatu na 2017 r. zadania remontu dróg powiatowych na terenie
gminy Mordy nr: 3665W, 3626W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2017 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku przemysłowego
(działka nr ew. 627) w dniu 27.09.2016 r.,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1837/10 w miejscowości Zbuczyn,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1393/3) poprzez umieszczenie
przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów
na okres 28.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie
przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów,
na okres 28.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 259/1, 260/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) oraz drogi powiatowej nr 3683W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811) w celu demontażu linii
napowietrznej średniego i niskiego napięcia oraz budowy linii kablowych
średniego i niskiego napięcia,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie
przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów
na okres 28.09.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN w dniach 28-30.09.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu budowy przyłącza
kablowego SN (przejście poprzeczne pod drogą),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku przemysłowego (działka nr ew. 627)
na okres 27.09.2016 – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w budżecie powiatu na 2017 r.
wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3675W, na
odcinku od miejscowości Józefin do miejscowości Polaki. Zarząd Powiatu
postanowił zobowiązać Wójta Gminy Kotuń do naprawy powyższego odcinka
drogi. Decyzja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 784),
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W
(działka nr ew. 583) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 209/8
w miejscowości Dąbrówka Stany,



zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3633W (działka nr ew. 526) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
198/20 w miejscowości Stok Lacki.

10.uzgodnił na rok szkolny 2016/2017 wysokość kosztów surowca przeznaczonego
na wyżywienie dzieci uczęszczających do Powiatowego Przedszkola Specjalnego przy SOSW
w Stoku Lackim w wysokości 65% całodziennego wyżywienia tj. 5,20 zł na jedno dziecko
dziennie oraz zatwierdził aneks nr 2 do „Zasad korzystania ze stołówki oraz określania
wysokości opłat za posiłki przygotowywane w stołówce SOSW w Stoku Lackim”.
11.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 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.
12.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.
13.rozpatrując prośbę Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach nie wyraził zgody na pomoc w doposażeniu w sprzęt
ratowniczy i specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracowni ratownictwa medycznego, z uwagi
na brak podstaw prawnych.
na posiedzeniu w dniu 3 października 2016 r.
1. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim wyraził zgodę na zwiększenie budżetu jednostki na 2016 r. na realizację
zadania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, w związku ze wzrostem liczby dzieci
zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju.
2. zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o przebudowę drogi powiatowej
nr 3663 W na odcinku Łysów-Hruszew przebiegającej przez teren Gminy
Przesmyki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Henryka Kornecia - radnego Gminy Suchożebry
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2017 r.
na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612 W Mokobody-Nakory
na odcinku Stany Duże-Krynica o długości ok. 700 mb. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Oknińskiego - radnego Gminy Wiśniew
o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2017 r. środków finansowych na
remont drogi powiatowej nr 3656 W Gostchorz-Zbuczyn na odcinku Stare
Okniny-Radomyśl długości 1300 mb. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Osińskiej – radnej Gminy Suchożebry
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2017 r.

na modernizację drogi powiatowej nr 3612 W na odcinku Krynica-Nakory
długości 1400 mb. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty – radnego Powiatu o ujęcie
w budżecie powiatu na 2017 r. modernizacji drogi powiatowej nr 3655 W
Domanice-Gostchorz na odcinku od m. Domanice do granicy z Gminą
Wiśniew długości ok. 1700 m wraz z budową chodnika w m. Domanice
długości
ok. 250 mb. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci energetycznej powyżej 1 kV –
słupa linii napowietrznej 15 kV, przyłącza kablowego SN 15 kV ze stacją
transformatorową słupową 15/0,4 kV w m. Czarnoty gm. Paprotnia”, w
zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3619W,
zgodnie
z decyzją nr D.6853.1.1.135.2016 z dnia 27 września 2016 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653 W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 434/2) na okres
6.10.2016 – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3653 W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 434/2) w dniu 6.10.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617 W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.:
652/2, 654) na okres 4.10.2016 r. – 31.12.2041 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 drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego (działki nr ew.: 652/2, 654) w dniu 4.10.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633 W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 198/16) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 198/20) w dniu 10.10.2016 r. ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 198/16) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 198/20)
na okres 10.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do budynku








mieszkalnego (działki nr ew.: 307, 308) w dniu 5.10.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619 W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.:
307, 308) na okres 5.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633 W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) w celu budowy
przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 153/7),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602 W
w miejscowości Łączka (działka nr ew. 697/1) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn oraz linii kablowej SN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495).

4. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
na posiedzeniu w dniu 10 października 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 97/179/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o wykonanie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na dwóch odcinkach, w
miejscowości Stary Bartków dł. 300m i Bartków Nowy – Knychówek dł. 350m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 2017 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary –
Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary – Drażniew – Góry – Laskowice
oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew na odcinku
Laskowice – Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie powiatu
na 2017 r. zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa mostu na rzece Liwiec w
ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew oraz wykonanie
nawierzchni drogi na odcinku przebiegającym przez Gminę Suchożebry, 2.











Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku Stany Duże
– Krynica dł. 700m, 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry dł. 400m, 4. Przebudowa drogi powiatowej nr
3612W
w miejscowości Podnieśno wraz z budową
chodnika na ul. Podlaskiej, 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w
miejscowości Kownaciska poprzez budowę chodnika przez całą miejscowość,
6. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku
Krynica – Nakory. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Marioli Bobrowskiej radnej Gminy Suchożebry
o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2017 r. budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska dł. ok. 1300m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Marzeny Komar radnej Gminy Suchożebry o ujęcie
w planach wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2017 r. remontu
drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy na odcinku
od miejscowości Nakory do skrzyżowania z drogą gminną oraz wykonanie
remontu przepustu posadowionego na rowie melioracyjnym. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu
na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Prochenki radnego Powiatu
o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 r., środków finansowych
na remont drogi powiatowej 3656W na odcinku Grodzisk – Dziewule dł. ok.
800m wraz z przebudową istniejącego przepustu. Ostateczna decyzja w
sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa radnego Powiatu
o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2017 r. budowy drogi powiatowej
nr 3605W na odcinku Chlewiska – Nowaki długości 1500m – wykonanie
stabilizacji. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu
w Siedlcach o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2017 r. zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. nr 3642W Krzesk – Tęczki na
odcinku dł. 1600m (na odcinku gdzie wystąpiły przełomy), 2. nr 3667W Krzesk
– Kośmidry - Ostoje na odcinku dł. 1000m Krzesk Majątek - Kośmidry, 3.
nr 3671W Krzymosze – Radzików Kornica na dł. 2000m w trzech odcinkach:
- 1300m Radzików Stopki do starej szkoły,
- 450m w miejscowości Radzików Kornica,
- 250m od miejscowości Radzików Kornica do drogi powiatowej nr 3666W,
4. nr 3666W Stok Lacki - Olszanka dł.5150m na dwóch odcinkach:
- 1050m Pióry Pytki - Pióry Wielkie,
- 4100m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do końca odcinka
przebudowanego w bieżącym roku w okolicy miejscowości Radzików Wielki,
5. nr 3669W Mordy ul. Gliniana, 6. nr 3631W Pruszynek - Stok Ruski - Mordy
odcinek Mordy – Stok Ruski, 7. nr 3638W na odcinku Olędy do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3671W w Krzymoszach dł. 1000m, 8. nr 3605W
ul. Reymonta w Kotuniu, 9. nr 3605W odcinek Chlewiska – Nowaki dł.
1500m, 10. nr 3675W Józefin - Polaki dł. 2500m, 11. nr 3616W Strzała –
















Przygody wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika, 12. nr 3633W na
odcinku Błogoszcz do drogi krajowej nr 2, 13. nr 3632W Pruszynek – Golice
wraz z budową chodników. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w budżecie powiatu
na 2017 r. przebudowy dróg powiatowych: 1. nr 3619W Rzeszotków –
Czarnoty - do drogi (Sokołów Podlaski - Paprotnia) w miejscowości Nasiłów
i Czarnoty - wykonanie odwodnienia chodnika i nowej nawierzchni,
natomiast na odcinku Rzeszotków – Czarnoty - wyrównanie żwirem,
wykopanie rowów, odwodnienie, 2. nr 3624W Pluty - Pliszki do drogi
(Paprotnia - Zakrze)
w miejscowości Pluty – wykonanie
chodnika i nowej nawierzchni, 3. nr 3618W Rzeszotków – Hołubla dł.500m
oraz we wsi Rzeszotków wykonanie chodników i nowej nawierzchni.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Matuszyńskiego radnego Gminy Siedlce
o dokończenie w 2017 r. budowy chodnika przy ulicy Pięknej w miejscowości
Nowe Opole na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Cichej w ciągu drogi
powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek radnej Gminy Siedlce o ujęcie w planie
zadań inwestycyjnych na 2017 r., wykonania przebudowy drogi powiatowej
nr 3632W od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Golice wraz
z wykonaniem odwodnienia, ścieżki rowerowej i chodników. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej Żaboklik i Golic o opracowanie
dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę drogi powiatowej
nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od ulicy Kubusia Puchatka
do Zespołu Oświatowego w Golicach wraz z przebudową istniejących
chodników, budową ścieżki rowerowej. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 293),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 480),
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 (działka nr ew. 134/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych: 1. nr
3632W – działka nr ew. 177 w miejscowości Pruszyn, działka nr ew. 140
w miejscowości Pruszynek, 2. nr 3631W – działka nr ew. 124 w miejscowości
Pruszynek, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej wraz z przyłączami,
określił dla ELMO S.A. Żelków Kol. ul. Akacjowa 1 warunki zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Kamianki Lackie



(działki nr ew.: 258, 259/1, 259/2) w celu usunięcia awarii sieci
telefonicznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Stary Bartków (działka nr ew. 335) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 595/1).

4. zapoznał się z zawiadomieniem o oględzinach działki nr 598/9 o pow. 0,1618 ha
położonej w miejscowości Stok Lacki Folwark. Oględziny są niezbędne do sporządzenia przez
rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki,
niezbędną do ustalenia wysokości odszkodowania.
5. podjął uchwałę Nr 97/180/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2017 roku.
6. podjął uchwałę Nr 97/181/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa
Powiatowego do sprawowania kontroli.
7. postanowił o przyznaniu nagród dyrektorom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki, z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
8. postanowił o rozłożeniu na raty należności za usunięcie z drogi i parkowanie
samochodu Mercedes Vito nr rejestracyjny WS 27489 w kwocie 4 068 zł. Zarząd postanowił,
aby pierwsza rata w wysokości 1 068 zł wpłacona została przed odbiorem samochodu
z parkingu; pozostałą kwotę postanowił rozłożyć na 10 rat w wysokości 300 zł każda,
płatnych w odstępach miesięcznych do 5-go dnia każdego miesiąca. Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na odbiór pojazdu z parkingu, po dokonaniu wpłaty pierwszej raty za parkowanie i
usunięcie pojazdu.
9. wyraził zgodę na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych
tj. ładowacza czołowego oraz posypywarki ciągnikowej.
10.postanowił o zakupie 15 egzemplarzy albumu wydanego z okazji 40 – lecia
Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie, dla publicznych bibliotek z
terenu powiatu siedleckiego.
11.wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu
na 2017 r. na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach, w związku
z planowanym zwiększeniem liczby uczestników o 5 osób.
na posiedzeniu w dniu 17 października 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 98/182/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.

2. podjął uchwałę Nr 98/183/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji i pod obrady Rady.
4. rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu
w Siedlcach o zakup za kwotę ok. 500 000 zł dla SP ZOZ Siedlce aparatu ECHO –
kardiograficznego. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zakup powyższego aparatu
dla SP ZOZ Siedlce.
5. podjął decyzję o opracowaniu herbu, weksyliów i pieczęci Powiatu Siedleckiego.
6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom II Skórzeckiego Biegu
Niepodległości, który odbędzie się w dniu 6 listopada br.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o przyjęcie do realizacji w 2017 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Gostchorz. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Jana Kucia o uwzględnienie
w projekcie budżetu na 2017 r. środków finansowych na wykonanie
nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3675W w miejscowości
Polaki o dł. ok.
450 m oraz wykonanie utwardzenia drogi
powiatowej nr 3940W
w miejscowości Nakory o dł.
300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice –
Siedlce – Ujrzanów w dniach: 12 – 13 grudnia br., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów na okres
12.12.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów na okres
21.11.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice –

















Siedlce – Ujrzanów w dniach: 21 – 22 listopada br., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2,
503) poprzez umieszczenie sieci gazu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
do budynków mieszkalnych na okres 11.11.2016 r. – 31.12.2041 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2,
503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
(pobocze/chodnik)
w dniach 18 października – 10 listopada 2016
r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 178) w dniu18 października 2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z
wnioskiem,
zezwolił na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 178)
na okres 18.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483) na
okres 18.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do
budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 483) w dniu 18 października 2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z
wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce – Ujrzanów na okres
18.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice –
Siedlce – Ujrzanów w dniach: 18 – 19 października 2016 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 460/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 190),
orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.114.2016 z dnia 29 sierpnia
2016 r. poprzez dodanie pkt 5a następującej treści: „Na odcinku znajdującym
się na wysokości działki nr ewid. 457/1 dopuszcza się ułożenie kabla
energetycznego w odległości 0,5 – 0,7 m od krawędzi jezdni”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 579),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do
budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 260/1) w dniu 18 października 2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 260/1)
na okres 18.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.63.2016 z dnia 9 maja 2016 r.
dotyczącą wyrażenia zgody na zmniejszenie linii zabudowy, poprzez zmianę
zapisu z: „…polegającej na budowie wiaty dydaktycznej…” na zapis:
„…polegającej na budowie altany dydaktycznej…”,
uzgodnił projekt budowlany zamienny pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w miejscowości Pruszyn, Pruszynek”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie dróg powiatowych: nr 3632W, nr 3631W, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.143.2016 z dnia 10 października 2016 r.

8. zapoznał z opiniami Komisji Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
 udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia,
przekazał również:
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2015/2016,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2015 roku,



sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”
w roku 2015,
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych
w 2016 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany w § 8 ust. 2
kwoty górnej granicy umorzenia należności ze 100 000 zł na 20 000 zł, w projekcie uchwały
Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym. Zarząd powyższy projekt uchwały
postanowił skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o ponowne przedłożenie
pod obrady Komisji Budżetu, a następnie po zasięgnięciu jej opinii przedłożyć na najbliższe
posiedzenie Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Siedlcach, dotyczącą zapoznania się Komisji z wynikami kontroli
przeprowadzonej w dniu 20 września 2016 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.
9. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach samochodu osobowego marki Skoda Fabia 1,4 nr nadwozia
TMBDB16Y933680451, będącego własnością Powiatu Siedleckiego. Powyższy samochód
przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Siedleckiego Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Radomiu w dniu 14.10.2016 r.
10.postanowił dofinansować realizację projektu „Sala edukacyjna OGNIK”, w obiekcie
Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 19 października 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 i pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 r.
1. zatwierdził projekt aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
2. postanowił o utrzymaniu na obszarze powiatu siedleckiego trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w dotychczasowych lokalizacjach tj.:
 Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach ul. 3 Maja 2,
 Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach ul. Siedlecka 41.
Zarząd postanowił o podpisaniu porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie udostępnienia
Powiatowi lokalu oraz porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
oraz z Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze powiatu siedleckiego.

3. wyraził zgodę na zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie uczennicy Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim , w okresie od 1 września 2016 r.
do 23 czerwca 2017 r. w wysokości 50% stawki żywieniowej.
4. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku ruchomego,
po dokonaniu ich fizycznej likwidacji przez utylizację.
5. podjął uchwałę Nr 100/184/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy na nieodpłatne
przekazanie drewna pochodzącego z wycinki drzew podczas przebudowy drogi
powiatowej nr 3666W oraz nieodpłatne przekazanie materiałów (destruktu,
gruzu)
z rozbiórki elementów w/w drogi,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie przyłącza
sieci wodociągowej do budynku internatu (działki nr ew.: 230/2, 231, 232)
na okres 26.10.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ew. 96) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 476
w miejscowości Korczew,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/2),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku internatu
(działki nr ew.: 230/2, 231, 232) w dniu 26 października 2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w celu
budowy zjazdu na działkę nr ew. 990/1 w miejscowości Łysów,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka nr ew. 505/3) w celu budowy przyłącza nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 66),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3625W
w miejscowości Tarków (działka nr ew. 152/4) w celu budowy przyłącza nn
do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 148, 149),
 zezwolił na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Niechnabrz (działka nr ew. 501/1) w celu budowy przyłącza nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 265/2),
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa linii napowietrzno – kablowej
SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej
nn 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Żeliszew Podkościelny
gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym dróg

powiatowych: nr 3602W, nr 3603W, nr 3604W, zgodnie z decyzją
nr D.6853.1.109.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 r.
1. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. Zarząd skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie:
 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi
Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
na posiedzeniu w dniu 31 października 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 102/185/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 102/186/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
3. podjął uchwałę Nr 102/187/2016 w sprawie udzielenia upoważnień do
składania
oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności powiatu prowadzonej w jednostkach
organizacyjnych Powiatu.
4. postanowił:
 wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego w formie pisemnej
samochodu osobowego Opel Insignia w numerze rejestracyjnym WS 47313,
 ustalił cenę wywoławczą przy sprzedaży w/w samochodu na kwotę 30 000 zł,
 zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochód osobowy Opel Insignia o numerze rejestracyjnym WS 47313,
po dokonaniu sprzedaży.
5. Zaakceptował kwotę 36 012 zł netto jako wysokość opłaty przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” sp. z o.o.
w Siedlcach ul. Brzeska 128, za bezumowne korzystanie w miesiącu październiku 2016 r.
z nieruchomości zabudowanych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha, nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonych w obrębie
Ujrzanów Gmina Siedlce), należących do Powiatu Siedleckiego.
Zaakceptował stawkę 2,00 zł netto/m2 miesięcznie jako wysokość dzierżawy w/w działek,
w okresie od 1.11.2016 r. do 31.01.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„REGIONALNE DROGI PODLASKIE” sp. z o.o. w Siedlcach ul. Brzeska 128, co daje
kwotę 108 036,00 zł.
6. postanowił o udzieleniu dotacji celowej dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego
„Reymontówka” w Chlewiskach.
7. przyjął projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej.

8. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Przesmyki o uwzględnienie w planie
inwestycyjnym na 2017 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3628W, na
odcinku od miejscowości Przesmyki do skrzyżowania z drogą powiatową nr
3627W
o długości 2,9 km. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
 wymierzył firmie Instalbud Andrzej Żółkowski Targówka ul. Kolejowa 82
Mińsk Maz. karę pieniężną w wysokości 337,50 zł za zajęcie bez zezwolenia
zarządcy drogi pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne (działka nr ew. 319),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 574) w dniu 2.11.2016 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 574) na
okres 2.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1678),
na okres 3.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1678) w dniu 3.11.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 579) w dniu 3.11.2016 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
579) na okres 3.11.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 nie wniósł sprzeciwu do zmiany decyzji Wójta Gminy Mokobody
nr RI.6730.24.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., poprzez dodanie zapisu:
„dopuszcza się budowę budynku garażowego na granicy z działką nr ewid.
491”,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka nr ew. 476/1) do działki nr ew. 450 w miejscowości Radzików Wielki.

9. nie wyraził zgody na dofinansowanie uroczystości dla uczczenia rocznicy
odzyskania niepodległości, organizowanych w Sanktuarium Św. Józefa Robotnika w
Siedlcach w dniu
11 listopada br.
10.rozpatrując prośbę Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA
w Siedlcach – organizatora Gali Charytatywnej „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie
i międzynarodowo” Christmas Party 2016 postanowił dofinansować zakup nagród dla dzieci
z terenu powiatu siedleckiego, występujących na koncercie charytatywnym.
11.postanowił o ufundowaniu nagród dla zwycięzców ósmej edycji konkursu
kulinarnego Biesiada Podlasko – Mazowiecka, organizowanego przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Mordach.
12.wyraził zgodę na rejestrację w Sądzie Okręgowym biuletynu powiatu siedleckiego
„Ziemia Siedlecka”.
na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 103/188/2016 w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 104/189/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.










2. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w budżecie powiatu na 2017 r.
wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie,
na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – działka nr 606, do istniejącego
chodnika przy Zespole Szkół w Bojmiu. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Daniela Celińskiego – radnego Gminy Kotuń o wykonanie
chodnika na ul. Reymonta w Kotuniu, w ciągu drogi powiatowej nr 3605W.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu
na 2017 r.,
uznał, że prawo własności do pierwszego zaznaczonego drzewa od skrzyżowania dróg,
należy do właściciela działki nr ew. 66/2 położonej w miejscowości Krzesk – Majątek
gm. Zbuczyn, graniczącej z drogą powiatową nr 3667W, natomiast drugie zaznaczone
drzewo rośnie na działce nr ew. 1044/1 w obrębie Krzesk – Królowa Niwa
gm. Zbuczyn, stanowiącej drogę powiatową nr 3667W,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 293)
w dniu 8.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 293) na okres 8.11.2016 r. –












31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu wniosek w sprawie wydania oświadczenia,
że działki nr ew.: 619/1, 620/1 położone w miejscowości Wyłazy posiadają dostęp
do drogi publicznej powiatowej nr 3610W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia obwodu
oświetleniowego
podwieszanego
do
istniejącej
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej nn,
zezwolił na zadysponowanie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1678),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary
Bartków (działka nr ew. 335) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 595/1) w dniu
8.11.2016., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary
Bartków (działka nr ew. 335) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 595/1) na okres 8.11.2016 r. – 31.12.2046
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 drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 156/1).

3. po zapoznaniu z wnioskiem spółki KBTO działającej w imieniu
Marszałka
Województwa Mazowieckiego, dotyczącym wysokości opłat w związku z projektem „Internet
dla Mazowsza” nie wyraził zgody na obniżenie opłat związanych z w/w projektem.
4. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie
do roku 2020”.
5. rozpatrując prośbę dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach wyraził
zgodę na dofinansowanie ze środków PFRON 50 % kosztów związanych z podniesieniem
kwalifikacji kierowcy, w związku z zakupem nowego samochodu – autobusu.
6. podjął uchwałę Nr 104/190/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku 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” w brzmieniu wynikającym z
Uchwały nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku i
skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
2. podjął uchwałę Nr 105/191/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
3. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu, o zwołanie
w dniu 14 listopada br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku 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” w brzmieniu
wynikającym z Uchwały nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
12 sierpnia 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 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 pod obrady Rady w dniu 14 listopada br.
2. podjął uchwałę Nr 106/192/2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok
2017 Powiatu Siedleckiego. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu
Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz uzasadnieniem
i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2016 roku
oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017
roku Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach – celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 106/193/2016 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu
postanowił przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach – celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku magazynowego (działka nr ew. 985/3) na
okres 15.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót

















polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
magazynowego (działka nr ew. 985/3) w dniu 15.11.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 153/7) w dniach 15 – 16.11.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 153/7),
na okres 15.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 445/2) w dniu 15.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/2), na
okres 15.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego SN (przecisk poprzeczny pod drogą), na okres
15.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego SN w dniu 15.11.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3603W (działka nr ew. 501/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 265/2 w miejscowości Niechnabrz,
oświadczył, że działki nr ew.: 619/1, 620/1 położone w miejscowości Wyłazy
posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 3610W (działka nr ew.
820/2),
uzgodnił projekt pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci
kablowej średniego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego napięcia,
przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem. Rozbiórka sieci
napowietrznej średniego napięcia w miejscowości Krześlin i Krześlinek
gm. Suchożebry”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej
nr 3615W (zgodnie z decyzją D.6853.1.39.2016 z dnia 14 marca 2016 r.),













zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 382) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku tartaku (działka nr ew. 442),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 134/1)
na okres 24.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 134/1) w dniu 24.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 479 w miejscowości Radzików Wielki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 44/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku hali magazynowo - produkcyjnej (działka nr ew.
318/3),
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 482/1 w miejscowości Radzików Wielki,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 482/2 w miejscowości Radzików Wielki.

5. przyjął projekt umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r.
1. podjął nr 107/194/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
2. podjął uchwałę Nr 107/195/2016 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2016 r.
3. zapoznał się z operatem szacunkowym wykonanym w celu ustalenia odszkodowania
za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 598/9 o pow. 0,1618 ha
położoną w miejscowości Stok Lacki gmina Siedlce.
4. zaakceptował rozliczenie dotacji celowej dotyczącej letniego utrzymania dróg
powiatowych w 2016 r., przez gminę Kotuń i gminę Przesmyki, zgodnie z propozycją
przedłożoną przez Wydział Dróg.

5. podjął uchwałę Nr 107/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował lokalizację przystanków komunikacyjnych, służących
obsłudze podróżnych, w pasie drogowym dróg powiatowych nr:
 3653W w miejscowości Żebrak (działka nr ew. 702), w poboczu drogi przyległym
do nieruchomości nr ew. 326 (strona prawa),
 3605W w miejscowości Skórzec (działka nr ew. 372), w poboczu drogi przyległym
do nieruchomości nr ew. 99/2 (strona prawa).
Zarząd Powiatu postanowił udostępnić nieodpłatnie gminie Skórzec część pasa drogowego
w/w dróg powiatowych w celu budowy wiat przystankowych, służących obsłudze podróżnych.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek o wydanie opinii w sprawie 12 szt.
drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej w miejscowości
Izdebki – Kośmidry,
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 343/2, 307/23,
380/1, 307/22, 307/18) oraz w miejscowości Ostrówek (działki nr ew.: 308/3,
307/3, 308/1, 669, 13) urządzeń infrastruktury technicznej sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 i Ø 100 oraz kanalizacji ciśnieniowej z rur PE
Ø 90 – 110,
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 481/1 w miejscowości Radzików Wielki,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3643W
w miejscowości Maciejowice (działka nr ew. 165/1) w celu budowy linii
energetycznej kablowej nn,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W (działki nr ew.: 620/2, 619/2, 13) do nieruchomości stanowiącej
działki nr ew.: 619/1, 620/2 w miejscowości Wyłazy,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka nr ew. 505/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn (przecisk poprzeczny pod drogą) na okres 22.11.2016 r. –
31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka nr ew. 505/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 66) w dniu 22.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3625W
w miejscowości Tarków (działka nr ew. 152/4) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 148, 149), na okres
22.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3625W
w miejscowości Tarków (działka nr ew. 152/4) w celu prowadzenia robót














polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działki nr ew.: 148, 149) w dniu 22.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 503) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
523/2 w miejscowości Rakowiec,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działki nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2,
503) w celu prowadzenia robót polegających na odbudowie chodnika i
wykonania prac porządkowych związanych z wykonaniem sieci gazowej
średniego ciśnienia (pobocze/chodnik) w dniach 22 – 30.11.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z
wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Niechnabrz (działka nr ew. 501/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 265/2) w dniu 22.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Niechnabrz (działka nr ew. 501/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 265/2)
na okres 22.11.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Kotuń, drewna
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Kotuń: 1. 2 szt. drzew gatunek wierzba,
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Kępa – działka nr ew. 589/1, 2. 3 szt. drzew gatunek wierzba rosnących w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W i w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3603W w miejscowości Koszewnica - działki nr ew.: 826, 823,
3. 2 szt. drzew gatunek olcha rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3659W
w miejscowości Oleksin – działka nr ew. 165/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn w dniu 23.11.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) poprzez umieszczenie sieci
elektroenergetycznej nn na okres 23.11.2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny
rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

7. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu:
 Komisji Budżetu – pismo nr BR.0012.2.12.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,
 Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo
BR.0012.5.11.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

8. podjął uchwałę Nr 107/197/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
9.
rozpatrując
prośbę
dyrektora
Zespołu
Szkół
w
Przesmykach,
postanowił dofinansować wyjazd drużyny piłki ręcznej dziewcząt na Finał Mazowieckiej
Gimnzjady LZS w kategorii gimnazjów.
10. wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej dla jednostki
certyfikującej TUV Nord Polska na przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu: „Jak
skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową
w perspektywie unijnej 2014 – 2020”.
11. postanowił dokonać zmian w przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu.
 tytuł projektu uchwały po zmianie: „… w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie
9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.
 § 1 po zmianie:
„§ 1
1. Rada Powiatu w Siedlcach przyjmuje do realizacji projekt „Szansa na przyszłość”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie
9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
2. Zadanie określone w ust. 1 realizowane będzie przez jednostkę organizacyjną
Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach”.
 § 3 po zmianie:
„§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach i kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach”.
Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
12.przyjął projekt aneksu nr 2/2016 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.
13.przyjął projekt aneksu do umowy nr 16/RŚ z dnia 7 listopada br. zawartej pomiędzy
Powiatem Siedleckim a Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, w sprawie
udzielania dotacji.
na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 108/198/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.

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 zmieniającej 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.
4. podjął uchwałę Nr 108/199/2016 zmieniającą uchwałę 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.
5. nie wyraził zgody na wynajęcie części powierzchni holu na parterze budynku
Starostwa Powiatowego w Sielcach przy ul. Piłsudskiego 40, celem ustawienia budki
fotograficznej.




6. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Punto o nr VIN ZFA17600002323162
i nr rejestracyjnym WS 42646, o wartości początkowej ustalonej przez rzeczoznawcę
w wysokości 700 zł brutto,
dokonanie 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.

7. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów
i budynków numerem 154/3 o pow. 0,0105 ha położoną w miejscowości Błogoszcz gmina
Siedlce.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego. Zarząd powyższy projekt uchwały
postanowił skierować do Wójtów gmin z terenu powiatu siedleckiego i do Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie – celem zaopiniowania.
9. podjął uchwałę Nr 108/200/2016 w sprawie określenia założeń do sprawowania
kontroli nad organizatorami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim.
10.podjął uchwałę Nr 108/201/2016 w sprawie planu kontroli nad organizatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka
oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2017 roku.
11.podjął uchwałę Nr 108/202/2016 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

12.postanowił przyznać dotację dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach na pokrycie kosztów działalności jednostki.
13.podjął uchwałę Nr 108/203/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego oznaczoną jako działki nr ew.:
503, 507/2 obręb Rakowiec, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn.: „Budowa
chodnika na ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec gmina Siedlce”.
14.podjął uchwałę Nr 108/204/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew.
503 obręb Rakowiec, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn.: „Przebudowa ulicy
Wrzosowej w miejscowości Rakowiec w zakresie budowy chodnika”.
15.przyjął informację nt. realizacji zadania Powiatu z zakresu letniego utrzymania
dróg powiatowych w roku 2016 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
16.rozpatrując wnioski postanowił:
 zaopiniował pozytywnie z uwagą koncepcję zagospodarowania terenu dla
projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy
powiatu do miejscowości Przesmyki”. W ostatecznej wersji dokumentacji
projektowej należy uwzględnić przebudowę przepustu w km 8 + 055
w miejscowości Przesmyki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1834) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1834)
na okres 29.11.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3656W w celu
budowy zjazdu na działkę nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk w dniach
29 – 30.11 2016 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1837/10),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 44/2) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,













zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 44/2) na okres 29.11.
2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
użyczył gminie Korczew grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek (działka nr ew. 67) w celu
budowy linii oświetlenia ulicznego,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3605W (działka nr ew. 452) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 407/17 w miejscowości Skórzec,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1837/10) na okres 29.11. 2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1837/10) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Bartków Nowy (działka nr ew. 335) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 587/1),
zmienił w części decyzję nr D.7332-26/2007 z dnia 21 maja 2007 r. poprzez
zmianę załącznika graficznego - zgodnie z projektem decyzji
D.6853.1.168.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,
uznał, że prawo własności do 12 szt. drzew rosnących na skarpie zewnętrznej
rowu odwadniającego drogę powiatową nr 3667W, należy do właściciela
działki nr ew. 361 obręb Izdebki – Kośmidry gmina Zbuczyn.

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2016 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków nie
wygasających z końcem 2016 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 109/205/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował lokalizację przystanku komunikacyjnego, służącego
obsłudze podróżnych, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1), w poboczu drogi przyległym do nieruchomości
nr ew. 887/2 (strona prawa).
Zarząd Powiatu postanowił udostępnić nieodpłatnie gminie Wiśniew część pasa drogowego
w/w drogi powiatowej w celu budowy wiaty przystankowej, służącej obsłudze podróżnych.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił Orange Polska S.A. Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowościach: Nowe Opole
i Opole Stare w celu umieszczenia kanalizacji telefonicznej na okres 1.01.
2017 r. – 31.12.2031 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
24/12 w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego (warsztat samochodowy) z drogi
powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W:
1. działka nr ew. 380/1, obręb Kaczory,
2. działki nr ew.: 1024, 833, obręb Łupiny,
oraz drogi powiatowej nr 3655W:
1. działka nr ew. 400/2, obręb Pluty,
2. działka nr ew. 283/1, obręb Daćbogi,
3. działka nr ew. 712/9, obręb Mroczki
w
celu
lokalizacji
doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W:
1. działki nr ew.: 400/1, 400/2, obręb Pluty,
2. działka nr ew. 515, obręb Tworki
w
celu
lokalizacji
doziemnych
telekomunikacyjnych
przyłączy
światłowodowych,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3611W (działka nr ew. 53) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 2/3
w miejscowości Sosna Korabie,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 460/3) w dniu 9.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 460/3), na okres 9.12.
2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 307, 308),
na okres 7.12. 2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego







(działka nr ew. 784) w dniu 7.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 341/18) w dniu 19.12.2016 r, ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
341/18) na okres 19.12. 2016 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Wólka Soseńska o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3665W na dł. 350 m w miejscowości Wólka Soseńska.
Zarząd widzi potrzebę remontu powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak
ze względu na ograniczone możliwości budżetu powiatu w najbliższym czasie
nie będzie to możliwe.

4. postanowił:
 wyraził zgodę Elektroinsbud Dariusz Smoleń ul. Abramowicka 18C/D Lublin,
działającemu na zlecenie Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160,
na ułożenie kabla telekomunikacyjnego XzTKMDXpw 10x2x0,5 w budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach w celu świadczenia przez Orange Polska
S.A. usług telekomunikacyjnych dla Banku PKO BP,
 zawrzeć z Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 umowę
udostępnienia nieruchomości (części ścian i sufitów pomieszczeń Starostwa
Powiatowe w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40) na posadowienie urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabla telekomunikacyjnego
XzTKMDXpw 10x2x0,5 w celu świadczenia przez Orange Polska S.A. usług
telekomunikacyjnych dla Banku PKO BP.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego
Nowe Iganie, nie wyraził zgody na ufundowanie nagród pieniężnych dla zawodnika sekcji
Lekkiej Atletyki Łukasza Niedziałka i jego trenera Janusza Głowackiego, z uwagi na brak
środków finansowych w budżecie powiatu na ten cel.
6. wyraził zgodę na zakup materiałów propagujących działania proekologiczne
i promujących wyroby z materiałów wtórnych:
1. Torby ekologiczne wielokrotnego użytku (dwa rodzaje),
2. Długopisy z materiałów ekologicznych,
3. Kredki z materiałów ekologicznych,
4. Kredki z temperówką z materiałów ekologicznych,
5. Piórniki z kredkami z materiałów ekologicznych,
6. Przyborniki na biurko z materiałów ekologicznych,
7. Notesy z materiałów ekologicznych.
Zakupione materiały będą wykorzystane do promowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
zachowań ekologicznych oraz promowania wyrobów z materiałów wtórnych.

na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 110/206/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian
wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

w planie

2. postanowił:
1. Przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla
wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie –
54 wychowanków.
2. Zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów/wychowanków ustalonej
w trakcie kontroli i dokonać dopłaty dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wojnowie do m-ca grudnia kwoty – 60,30 zł
(0,01 ucznia/wychowanka x 6 030,40 zł).
3. postanowił:
1. Przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla
wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy
–
44 wychowanków.
2. Zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów ustalonej w trakcie
kontroli i dokonać potrącenia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Gostchorzy
za m-c grudzień kwoty – 1 266,39 zł
(0,21 ucznia/wychowanka x 6 030,40 zł).
4. podjął uchwałę Nr 110/207/2016 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez
Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2016 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt pn. „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci
kablowej średniego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego napięcia,
przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem. Rozbiórka sieci
napowietrznej średniego napięcia w miejscowości Krześlin i Krześlinek
gm. Suchożebry”. Zarząd uzgodnił powyższy projekt w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 84/4),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 139/2) w dniach: 14 – 15.12.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z
wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.



139/2), na okres 15.12. 2016 r. – 31.12.2041 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 drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznej linii kablowej SN w związku z realizacją inwestycji
budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 871/3.

6. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu i przekazał do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
 zmieniony projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego:
§ 2 ust. 1 powyższego projektu otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę
budżetu powiatu w wysokości 2.300.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat
kredytu”, § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dokonywania zmian w planie
wydatków majątkowych 2017 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach
działu
w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji
zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków
majątkowych”.
Przekazał również pozostałe projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2017 – 2020,
 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku,
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019,
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu
Siedleckiego
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
7. podjął uchwałę Nr 110/208/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.
8. przyjął projekt aneksu nr 3/2016 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.
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 111/209/2016 w sprawie
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

uchwalenia

Regulaminu

2. podjął uchwałę Nr 111/210/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu
Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 503 obręb Rakowiec, w zakresie niezbędnym do
realizacji prac pn. „Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w miejscowości Rakowiec gmina
Siedlce”.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:
400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych
w dniach 21 – 22.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych
przyłączy światłowodowych w dniu 20.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:
400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) poprzez umieszczenie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 22.12. 2016 r. –
31.12.2041 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 drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2697/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 1513),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 516/3) w dniu 22.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/3) na
okres 22.12.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) poprzez
umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych
na okres 20.12.2016 r. – 31.12.2041 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem.
4. poparł stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie
finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ na I półrocze

2017 r., przekazane przez Prezesa Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia
Szpitali Powiatowych.
5. wyraził zgodę na zmianę kosztów zadania publicznego pn. „Organizacja imprez
sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym”
w 2016 r., zgodnie z załączoną kalkulacją.
6. postanowił dofinansować spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich
i potrzebujących pomocy z terenu powiatu siedleckiego. Spotkanie wigilijne zorganizowane
zostanie w dniu 20 grudnia br. o godz. 1400 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
7. przyjął projekt aneksu nr 4/2016 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
8. przyjął projekt aneksu nr 3/2016 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.
9. wyraził zgodę VITALCATERING. pl Paweł Płatkowski Siedlce ul. Bohaterów
Getta 2 na stawianie przenośnej tablicy informacyjnej (potykacza informacyjnego) na
trawniku należącym do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, od strony ul. Piłsudskiego
na następujących warunkach:
 zawrzeć na okres 2 lat umowę najmu,
 kwota czynszu za 2017 r. – 600 zł netto/rok,
 czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS od dnia
1.01.2018 r.,
 czynsz będzie płatny jednorazowo za cały rok z góry na podstawie faktury VAT.
10.przyjął informację o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Siedleckiego dla
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za lata 2006 – 2015, będącą
odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu
9 grudnia br.
11.podjął uchwałę Nr 111/211/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
12.zaakceptował projekt porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 16, a Powiatem Siedleckim.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
z siedzibą w Siedlcach i Powiatu Siedleckiego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju
zasobów ludzkich w powiecie siedleckim, służąca rozwojowi lokalnego środowiska społeczno
– gospodarczego.
13.postanowił dokonać zmian w projektach uchwał Rady Powiatu:



w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku (wprowadzono
poprawkę wynikającą z wydłużenia terminu wykonania zadania na wniosek
wykonawcy z uwagi na warunki atmosferyczne, na drodze powiatowej nr 3666W),
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu
Siedleckiego (wprowadzono poprawkę w kwocie 1230 zł polegającą na zmniejszeniu
wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie: budowa mostu
na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny –
Koszewnica – droga nr 2 w miejscowości Koszewnica),
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 (wprowadzono poprawkę na kwotę 1230 zł pomiędzy
wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikającą ze zmian w projekcie uchwały
budżetowej).
Zmienione projekty uchwał Rady Powiatu Zarząd Powiatu przyjął i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu,
w miejsce powyższych projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady pismem
OR.0022.55.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r.
1. podjął uchwałę Nr 113/213/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
2. podjął uchwałę Nr 113/214/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2016 r.
3. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pruszynie 10 szt. regałów magazynowych, będących na stanie Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.









4. rozpatrując wnioski postanowił:
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Domanice drewna
pochodzącego z wycinki 4 szt. drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3652W w miejscowości Czachy, w zamian za usunięcie drzew i uporządkowanie
terenu,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 318/3) w dniu
29 grudnia 2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 318/3) na okres 29.12.2016 r. – 31.12.2046 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 drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 285) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – jeden przecisk poprzeczny pod drogą,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – jeden przecisk poprzeczny pod drogą,








zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 481/2 w
miejscowości Radzików Wielki,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172) na okres 29.12.2016 r. – 31.12.2046
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 drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172) w dniach
29 – 30.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzył wniosek mieszkańców Kolonii Tokary o wykonanie wjazdów na posesje
oraz chodników do furtek, które nie zostały wykonane podczas przebudowy drogi w
2016 r.
Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu prace
powyższe nie zostaną wykonane w 2017 r.

4. zapoznał się z opinią Komisji Budżetu oraz opinią Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
5. zatwierdził sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania dotacji udzielonej
na realizację zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka”
w Chlewiskach.
6. przyjął projekt aneksu nr 4/2016 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.
2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Kisielanach.








7. postanowił:
przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla
wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy
–
44 wychowanków,
zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów ustalonej w trakcie
kontroli.
8. postanowił:
przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla
wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie –
54 wychowanków,
zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów ustalonej w trakcie
kontroli.
STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

