SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2017 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Bartków Nowy (działka nr ew. 335) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 578/1) w dniu 12.01.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Bartków Nowy (działka nr ew. 335) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 578/1)
na okres 12.01.2017 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 Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 745/3)
na okres 4.01.2017 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 Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 745/3) w dniu 4.01.2017 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 Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 156/1) w dniu 3.01.2017 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 Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 156/1) na okres
3.01.2017 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 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – jeden przecisk poprzeczny pod drogą,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3640 (działka nr ew. 753) do działki nr ew. 601 w miejscowości Bzów.
2. zatwierdził propozycję zasad przekazania i rozliczenia dotacji podmiotowej
na 2017 r. dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 1 000 000 zł,
na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki.

na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 115/215/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego na 2017 rok.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 382) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 442) na okres
11.01.2017 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 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 382) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku tartaku
(działka nr ew. 442) w dniu 11.01.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 353/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3609W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 679) w celu budowy linii kablowej
nn oraz linii SN,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 671, 308/1, 308/3, 307/23,
307/22, 307/18, 307/3, 380/1, 343/2) oraz w miejscowości Ostrówek (działka nr
ew. 13) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami z rur PCV i PE Ø 200 i Ø 160 oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej
z rur PE Ø 110.
3. wyraził zgodę Firmie 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 warunkach:
 zawrzeć na okres 1 rok umowę najmu, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.
Pozostałe warunki umowy określone na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r. Zarząd
pozostawił bez zmian.
4. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r w sprawie powierzenia
Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu
siedleckiego.
5. przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno
– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego
na lata 2017 – 2020” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez Powiatowy
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 116/216/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 r.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2017 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując prośbę Prezesa UKS Trapez w Łysowie postanowił dofinansować zakup
nagród, pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowych:
 Powiatowego Turnieju Koszykówki,
 XVIII Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego,
7. przyjął sprawozdanie z wykonania czynności w ramach kontroli nad organizatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2016 r.
8. podjął uchwałę Nr 116/217/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego,
oznaczoną jako działka nr ew. 239 obręb Helenów, w zakresie niezbędnym do realizacji prac
pn.: „Przebudowa drogi gminnej 361216W w miejscowości Helenów”.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.173 z dnia 3 października 2016 r.
dotyczącą wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka poprzez zmianę zapisu:
z „… w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn napięcia 0,4 kV
…” na zapis: „ … w celu budowy linii kablowej energetycznej nn napięcia
0,4 kV …”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.







236/9) na okres 1.01.2017 r. – 31.12.2042 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) poprzez umieszczenie linii
kablowej nn będącej częścią modernizacji sieci elektroenergetycznej na okres
19.01.2017 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 3666W
w miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn w dniach:
17-19 stycznia br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 345).

10. zapoznał się z decyzją dotyczącą ustalenia odszkodowania za działkę nr ew. 598/9
o pow. 0,1618 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.
11. podjął uchwałę Nr 116/218/2017 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych
na zadania w 2017 r.
12. postanowił dofinansować zakup nagród, pucharów dla uczestników Regionalnego
Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2017. Turniej zorganizowany zostanie
w dniach: 21 – 24 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Siedlcach.
13. postanowił dofinansować zakup upominków uczestnikom zimowego zjazdu
integracyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął analizę poniesionych w 2016 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela w Powiecie Siedleckim.
3. przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2016 r. Zarząd postanowił o przekazaniu sprawozdania do:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach,
 Rady Powiatu w Siedlcach,
 Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania Nr 1664,
 dyrektorów szkół i placówek organizacyjnych Powiatu.

4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 2738/4 o powierzchni 0,0472 ha położoną w miejscowości Mordy, zajętą
pod poszerzenie drogi powiatowej.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy
(działka nr ew. 116) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami,
 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV
oraz parterowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV
w miejscowościach: Łączka, Rososz, Koszewnica gm. Kotuń” w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W, zgodnie
z decyzjami Zarządu Powiatu w Siedlcach nr: D.6853.1.150.2015 z dnia
30.11.2015 r., D.6853.1.137.2016 z dnia 3.10.2016 r., D.6853.1.4.2017 z dnia
16.01.2017 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza
wodnokanalizacyjnego (działka nr ew. 1861),
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 137 obręb Podawce, działka nr ew. 328 obręb
Paprotnia, działka nr ew. 2714 obręb Hołubla) urządzenia infrastruktury
technicznej: linii kablowej elektroenergetycznej SN,
 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku magazynowego na płody rolne i jednego silosu paszowego
o poj. 50 ton – do realizacji na działce nr ew. 174/3 w miejscowości Podnieśno,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W do działki nr ew. 654 w miejscowości Golice,
 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/2
w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/9).
6. postanowił ufundować 16 pucharów dla laureatów plebiscytu organizowanego przez
Redakcję Tygodnika Siedleckiego, na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2016 r.
7. rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, organizatora
VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” postanowił
dofinansować wykonanie plakatów i zaproszeń na festiwal. Festiwal zorganizowany zostanie
w Zespole Oświatowym w Śmiarach w dniu 29 stycznia br.
8. postanowił zakupić 15 szt. książek pt: „Ocalone z transportów Dzieci
Zamojszczyzny” i przekazać dla biblioteki miejskiej w Siedlcach i bibliotek z terenu powiatu
siedleckiego.
9. rozpatrując

prośbę

dyrektora

Domu

Pracy

Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach, wyraził zgodę na przekazanie dodatkowej transzy dotacji za miesiąc marzec
w miesiącu lutym br.
10. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom:
 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy (od lutego 2017 r.
do lipca 2017 r.),
 Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, na okres 6 miesięcy (od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r.),
 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy
(od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r.).
11. przyjął informacje:
 na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Siedlcach w 2016 r.,
 o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2016 r.,
 o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej” w 2016 r.,
 o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 r.,
 na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem
lasami.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, o wystąpieniu Powiatu Siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin,
Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 118/219/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Ford Focus o nr VIN
WFONXXGCDN1R44451 i nr rejestracyjnym WMA 11106, z wartością początkową
3 400 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji majątkowej
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:
 odmówił wypłaty odszkodowania za podcięcie gałęzi 20 szt. świerków rosnących
na działce nr ew. 38 w miejscowości Koszewnica i podtrzymał stanowisko
Starosty Siedleckiego zawarte w piśmie nr D.702.5.2014 z dnia 10 lutego
2014 r.,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew w sprawie przebudowy drogi
powiatowej nr 3663W, na odcinku Łysów – Hruszew. Zarząd widzi potrzebę










przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie
to możliwe,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863) na okres
31.01.2017 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 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1863) w dniu 31.01.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i 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. 1805/10), na okres
2.02.2017 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 3656W
w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 203),
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. 1837/10) w dniu 2.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

4. przyjął:
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w 2016 r.,
 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 r.,
 informację dotyczącą populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2016 r.,
 informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad
finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r.,
 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2016 r.,
 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2016 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r.,
 sprawozdanie Wydziału Dróg z przeprowadzonych przetargów
na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania
zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2016,



informację na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
powiatu siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego
ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
8. podjął uchwałę Nr 118/220/2017 w sprawie ustalenia zasad udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r.
9. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego.
10.postanowił:
1) Przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Gostchorzy za 2016 r., uwzględniające liczbę uczniów
potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc w placówce,
2) Przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wojnowie za 2016 r., uwzględniające liczbę uczniów potwierdzoną
wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc w placówce,
3) Przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w Mokobodach za 2016 r.,
4) Przedstawione rozliczenia podlegają kontroli zgodności przedstawionych danych oraz
celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli
Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2017 r.
11. przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach).
na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017 r.
1. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wyraził
zgodę na przekroczenie w miesiącu lutym 2017 r. 1/12 planu finansowego o kwotę 25 000 zł.
2. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach środków trwałych, wymienionych w załączniku nr 2.

3. przyjął ewidencję zasobu powiatu siedleckiego (bez działek zajętych pod drogi
powiatowe) - stan na 2.02.2017 r.
4. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o pow. 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lack.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania propozycji rozwiązania
odprowadzenia nadmiernej ilości wody gromadzącej się przy posesji nr 18
w miejscowości Kamianki-Czabaje. Zarząd nie widzi potrzeby ustawiania
ekranów akustycznych przy w/w posesji,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 190) w dniu 8.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 190) na okres
8.02.2017 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,
 zapoznał się z pismem dotyczącym planu modernizacji stawów przy drodze
powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny. Zarząd zobowiązał właścicieli
Gospodarstwa Ogrodniczego Waldemar Kozłowski ul. Cymbalistów 3
Warszawa do zabezpieczenia skarpy stawów znajdujących się przy drodze
powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny, gdyż nie zabezpieczone skarpy
stawów powodują nadmierne podsiąkanie gruntu i w konsekwencji niszczenie
korony drogi. Właściciele stawów przystępując do ich modernizacji
zobowiązani są do zabezpieczenia skarp stawów w taki sposób, aby nie naruszyć
konstrukcji drogi już istniejącej (Wydział Dróg wspólnie z Wydziałem Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przygotują projekt odpowiedzi).
6. rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach
postanowił dofinansować wyjazd zawodnika na międzynarodowe zawody Irish Open 2017
(Puchar Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu).
7. rozpatrując prośbę Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach postanowił
dofinansować zakup nagród uczestnikom drugich Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich
dla Osób Niepełnosprawnych „O Puchar Szczupaka” organizowanych na zbiorniku Rówce.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017 – 2019” i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
9. podjął uchwałę Nr 119/221/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2017 r.

na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 120/222/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. podjął uchwałę Nr 120/223/2017 w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez powiat
siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek dąb należy do właściciela działki
nr ew. 330/2 graniczącej z drogą powiatową nr 3638W w miejscowości
Leśniczówka gm. Mordy,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego (działka nr ew. 434/2),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
445/2 w miejscowości Żabokliki,
 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez
zmianę zapisu: „…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka nr ew. 476/1)”,
na zapis: „…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka nr ew.: 476/1, 493/1,
477/1)”,
 podjąć zawieszone w dniu 12 sierpnia 2016 r. postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla linii kablowej SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn
oraz przyłączy i złączy kablowych,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku usługowego z częścią magazynową (działka
nr ew.445/3),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2697/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego
(działka nr ew. 1513) w dniu 14.02.2017 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 Hołubla (działka nr ew. 2697/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1513)
na okres 14.02.2017 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.

6. pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry,
w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020
z perspektywą do 2025 r.
7. przyjął do realizacji w 2017 r. propozycję projektu w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, tj. „Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017”. Dożynki odbędą się
27 sierpnia br. w Mokobodach.
8. podjął uchwałę Nr 120/224/2017 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71012/.
9. podjął uchwałę Nr 120/225/2017 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
10. podjął uchwałę Nr 120/226/2017 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 010, rozdz. 01005/.



11. postanowił:
niedobory występujące w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki
sfinansować ze środków własnych Powiatu,
w związku ze stwierdzeniem domniemanych błędów w danych statystycznych
wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej przyjętych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej do naliczenia subwencji oświatowej zobowiązać Wydział Spraw
Społecznych do dokonania w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i placówek weryfikacji
danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 roku
i 10.10.2016 roku stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej na 2017 rok
i w przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszenia korekty danych do Systemu
Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

12. postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie:
 gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy –
1 288,20 zł,
 gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie –
1 288,20 zł.
W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
wysokość dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia
niepełnosprawnego zgodnie z orzeczeniem.
2. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego wychowanka miesięcznie:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 4 753,40 zł,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 4 753,40 zł.
3. Przyjąć za podstawę do przekazywania dotacji liczbę uczniów nie większą niż liczba
miejsc określona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.
4. Określić liczbę uczniów stanowiącą podstawę do przekazywania i rozliczania dotacji.
5. Dostosować plan dotacji do liczby uczniów.
13. przyjął kwotę 1 174,30 zł netto za okres 1 dnia (tj. 1.02.2017 r.) jako wysokość opłaty
za bezumowne korzystanie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI
PODLASKIE” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 Siedlce 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 położone w obrębie Ujrzanów gm. Siedlce), należących do Powiatu
Siedleckiego.
14. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady:
 w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów
i Regionów Nadbużańskich,
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu
siedleckiego,
 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2017 r.,
 w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020”,
 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,
skierował również:
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w 2016 r.,
 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w 2016 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r.,
 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2016 r.,
 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2016 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
Powiatu Siedleckiego w 2016 r.,
 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 r.,
 informację o działalności stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej w 2016 r.,
 informację o działalności stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2016 r.,
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat siedlecki w 2016 r.
Skierował również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017 – 2019”.
W załączniku do powyższego projektu uchwały, Zarząd Powiatu dokonał poprawek
redakcyjnych wynikających z uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 10 lutego br. Zmieniony
załącznik Zarząd postanowił przedłożyć w miejsce załącznika przekazanego z projektem
uchwały Rady Powiatu pismem nr OR.0022.6.2017 z dnia 6 lutego br. z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady Powiatu.

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 r.
1. przyjął rozliczenie przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego
odśnieżania dróg powiatowych za listopad i grudzień 2016 r., zgodnie z propozycjami Wydziału
Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
2. zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działki nr ew.: 2697/2, 2714, 2708) w celu realizacji zadania:
„Budowa linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz przyłączy
i złączy kablowych”.
3. rozpatrując prośbę Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach postanowił dofinansować konferencję promującą region
powiatu siedleckiego. Konferencja zorganizowana zostanie w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach w dniu 8 maja br.
na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 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 oraz Uchwały Nr
XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
24 lutego br.
2. postanowił dokonać zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020,
w części załącznik Nr 1. Zmiana załącznika Nr 1 wynika ze zmiany kwot wykazanych
w kolumnie – „Przewidywane wykonanie 2016” poz. 1.1.1 i 1.1.2 wynikających z rocznego
sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych sporządzonego na dzień 22 lutego br.
dotyczących dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i od osób prawnych przekazanych przez Ministra Finansów
i Urzędy Skarbowe.
Na dzień opracowywania projektu uchwały Wydział Finansowy nie posiadał w/w informacji.
Zmieniony załącznik Nr 1 Zarząd Powiatu postanowił skierować do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 24 lutego br.
na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 123/227/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wiśniew o przyjęcie do realizacji przebudowy
dróg powiatowych: 1. nr 3634W na odcinku od mostu na rzece Muchawka
do miejscowości Wólka Wiśniewska, 2. nr 3655W na odcinku Mroczki –
Domanice. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że z chwilą pozyskania środków
finansowych wniosek zostanie ponownie rozpatrzony,
















wyraził zgodę na usunięcie z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
na wysokości działki nr ew. 1730/2 w miejscowości Żeliszew Duży jedynie
małych drzewek (samosiewek), zwyczajowo nazywanych zakrzaczeniami,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W (działka nr ew. 119/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
146 w miejscowości Borki Paduchy,
uzgodnił projekt remontu przejazdów kolejowo-drogowych w ciągach dróg
powiatowych nr:
- 3666W w miejscowości Stok Lacki (przejazd w km 7.808),
- 3638W w miejscowości Krzymosze (przejazd w km 13.478),
- 3630W w miejscowości Mordy ul. Składowa (przejazd w km 18.629),
- 3628W w miejscowości Zawady (przejazd w km 26.733), wykonanych
w ramach zadania pn: Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach
objazdowych 31, 32, 36 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75
na odcinku Sadowne-Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku
Warszawa-Rembertów-Sadowne”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.369/2),
uzgodnił projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3610W zgodnie z decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.178.2016 z dnia 10 stycznia 2017 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 159/3),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni
ścieków (działka nr ew. 324/9) dniu 28.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 324/9) na okres
28.02.2017 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 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 1024) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 1003/18),
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 769 w miejscowości Koszewnica.

3. przyjął rozliczenie przez gminę Paprotnia I transzy dotacji celowej z zakresu
zimowego odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Paprotnia za listopad i grudzień
2016 r. Zarząd uznał poniesione wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
na terenie gminy oraz przyjął – zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem Wójta Gminy Paprotnia
wydatki związane z naprawą sprzętu (wymianą akumulatorów). Wydatki mieszczą się w limicie
do 10% ogólnej dotacji na sezon 2016/2017.

4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 2738/4 o powierzchni 0,0472 ha położoną w miejscowości Mordy, zajętą
pod poszerzenie drogi powiatowej.
5. pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach
w Powiecie Siedleckim w 2016 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując prośbę Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, postanowił dofinansować zakup
nagród dla dzieci i młodzieży - finalistów eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
7. rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli olwentów Seminarium
Nauczycielskiego, Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego w Siedlcach,
postanowił o zakupie monografii: „Szkoły kształcące nauczycieli w Siedlcach w latach 19161970”.
8. rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Oddziału
Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego postanowił
dofinansować zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.
9. zapoznał się z opiniami Wójtów Gmin z terenu powiatu siedleckiego i Okręgowej
Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
siedleckiego. Wójt Gminy Paprotnia zgłosił uwagę do powyższego projektu uchwały, aby
apteka w miejscowości Przesmyki miała wydłużony czas pracy do minimum 8 godzin dziennie.
Pozostali Wójtowie gmin z terenu powiatu i Okręgowa Rada Aptekarska Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Zarząd Powiatu nie
uwzględnił uwagi Wójta Gminy Paprotnia i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego w dotychczasowym brzmieniu, z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
10. pozytywnie zaopiniował projekt zarządzenia dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w sprawie Regulaminu korzystania ze stołówki,
wysokości opłat za posiłki wychowanków, uczniów placówki, a także terminu i sposobu ich
wnoszenia.
11. upoważnił Starostę Siedleckiego do podpisywania:
 bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu
terytorialnego w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego
zagwarantowanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
12. zapoznał się z informacją Komisji Budżetu zawartą w piśmie BR.0012.2.2.2017
z dnia 24 lutego 2017 r. dotyczącą pozytywnej opinii projektów uchwał Rady Powiatu.

na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 124/228/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Korczew, na drodze powiatowej nr
3601W Tokary-Korczew na odcinku Laskowice-Korczew oraz na drodze powiatowej nr 3663W
Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Tokary-Laskowice.
2. podjął uchwałę Nr 124/229/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Mokobody, na drodze powiatowej nr
3661W Mokobody-Męczyn-Zaliwie Piegawki na odcinkach Mokobody-Męczyn i MęczynWólka Proszewska.
3. podjął uchwałę Nr 124/230/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Przesmyki, na drodze powiatowej
nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku Lipiny-Zakrze.
4. podjął uchwałę Nr 124/231/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Mordy, na drodze powiatowej
nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty.
5. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Omega o nr VIN
W0L000026S1020549 i nr rejestracyjnym WSI 2S86, z wartością początkową
1 100 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji majątkowej
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub
do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo –
wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
6. postanowił powierzyć Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą wWodyniach
wykonanie prac pielęgnacyjnych - do 14 kwietnia br., polegających na usunięciu z pasa
drogowego dróg powiatowych drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew,
których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm oraz pielęgnacji koron drzew poprzez
usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, na drogach powiatowych:
 nr 3636W od Mościbród do przejazdu kolejowego w Borkach Kosach – o długości
800 mb,
 nr 3633W od Mościbród do przejazdu kolejowego Borki Kosiorki – o długości
2 200 mb,
 nr 3655W od Domanic do Tworek – o długości 5 200 mb.


7. rozpatrując wnioski postanowił:



















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 26),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 488),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 274/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w celu budowy
dwóch zjazdów na działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki
ul. Korczewska 12 w dniu 10 marca br.,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W (działka nr ew. 280) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 276 w miejscowości Korczew,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 203) w dniu 7.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 203) na okres
7.03.2017 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 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 956/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 488),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 959/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC oraz przyłącza wodociągowego Ø 40 PE
(działka nr ew. 1079),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 956/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 956/3),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 462),




















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 431),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 439),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 40 PE (działka nr ew. 207/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250) w dniu
7.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184) w dniu 7.03.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 184) na okres 7.03.2017 r. –
31.12.2042 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 3628W
w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu budowy linii
kablowej nn oraz wymianę słupa,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3634W (działka nr ew. 939/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
219 w miejscowości Myrcha,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 445/3) w dniu 10.03.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn (działka nr ew. 445/3) na okres 10.03.2017 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 3619W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 353/2) w dniu 8.03.2017 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 Rzeszotków (działka nr ew. 355) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn (działka nr ew. 353/2) na okres 8.03.2017 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.
8. przyjął projekt umowy z Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach
ul. Biskupa Świrskiego 51 o dofinansowanie zadania w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej miejscowych
do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu
i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach.
9. przyjął projekt umowy z gminami z terenu powiatu siedleckiego o udzielenie pomocy
finansowej powiatowi siedleckiemu na realizację zadania w zakresie wspierania rodzin
z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy, obejmującej zakup samochodu/samochodów do
przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Siedleckiej w Skórcu i w Kisielanach.
10. zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Siedlce oraz z Porozumieniem w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie określonym ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych, dotyczącym orzeczenia o niepełnosprawności. Zarząd Powiatu podjął
decyzję, aby zadanie Powiatu dotyczące orzekania o niepełnosprawności realizowane przez
Miasto Siedlce prowadzone było na podstawie dotychczasowego Porozumienia z dnia
3 stycznia 2000 r.
11. postanowił przeznaczyć środki finansowe na współorganizowanie obchodów
Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.
12. podjął uchwałę Nr 124/232/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710 rozdz. 71095/.
13. podjął uchwałę Nr 124/233/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710 rozdz. 71012/.
14. na wniosek radnego Powiatu Pana Mieczysława Ślaza zobowiązał Wydział Dróg
do przedłożenie na kolejnym posiedzeniu Zarządu informacji: czy zjazdy z drogi powiatowej
budowane w miejscowości Żabokliki wykonywane są zgodnie z projektem i czy posiadają
drożne przepusty.
15. zaakceptował „Informację o wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i dotacji
celowych przekazanych z budżetu Powiatu na finansowanie Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie za okres 2011 – 2016”, będącą odpowiedzią na
interpelację Pana Sławomira Piotrowskiego – radnego Powiatu złożoną na XXV sesji Rady
Powiatu w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 125/234/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.

3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. wyraził zgodę na rezygnacje przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
z realizacji projektu „Szansa na Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka
z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Rezygnacja wynika z faktu, iż na etapie procesu rekrutacji występują trudności w zrekrutowaniu
grupy docelowej. Brak zainteresowania osób z niepełnosprawnością udziałem w projekcie
uniemożliwia rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WM
i harmonogramem projektu.
6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o powierzchni 0,1224 ha położoną w miejscowości Stok Lacki
gmina Siedlce, zajętą pod poszerzenie drogi powiatowej. Zarząd zaproponował wysokość
odszkodowania w kwocie 45 zł/m2 działki.
45 zł/m2 x 1224 m2 = 55 080 zł - wysokość odszkodowania za działkę.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3940W
na odcinku o nawierzchni gruntowej, od miejscowości Nakory do granicy
powiatu w kierunku miejscowości Patrykozy. Zarząd stoi na stanowisku, aby gdy
warunki pogodowe pozwolą, doziarnić i wyrównać powyższy odcinek drogi
powiatowej,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Nowy Bartków (działka nr ew. 335) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 587/1) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku magazynowego (działka nr ew. 223) na okres
14.03.2017 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 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku magazynowego
(działka nr ew. 223) w dniu 14.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 68),





stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.263.2015 z dnia 7.09.2015 r. dotyczącej
wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu umieszczenie przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 790 oraz zezwolił
Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 790,
w terminie od 1.01.2018 do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy
przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 731).

8. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2016 r.,
 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz
z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego
do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 20142020 w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „Eusługi” pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośba o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
10. pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach
w Powiecie Siedleckim w 2016 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji, w miejsce informacji o zrealizowanych
inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2016 r. przekazanej pismem
OR.0022.10.2017 z dnia 2 marca 2017 r.
11. postanowił udzielić dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymywanie
i eksploatację wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych z terenu powiatu siedleckiego
w wysokości:
 Gminna Spółka Wodna Domanice – 16 148 zł,
 Gminna Spółka Wodna Kotuń – 2 898 zł,
 Gminna Spółka Wodna Mokobody – 6 478 zł,
 Gminna Spółka Wodna Mordy – 3 000 zł,
 Gminna Spółka Wodna Paprotnia – 3 922 zł,
 Gminna Spółka Wodna Przesmyki – 2 974 zł,
 Gminna Spółka Wodna Siedlce – 14 413 zł,
 Gminna Spółka Wodna Skórzec – 10 304 zł,
 Gminna Spółka Wodna Suchożebry – 4 635 zł,
 Gminna Spółka Wodna Wiśniew – 13 933 zł,
 Gminna Spółka Wodna Wodynie – 13 256 zł,
 Gminna Spółka Wodna Zbuczyn – 8 039 zł.

12. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr VIN
WOL000073V4402974 i nr rejestracyjnym WSI 98G6, z wartością początkową
500 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę oraz samochodu osobowego marki
Opel Vectra o nr VIN W0L000087NV242779 i nr rejestracyjnym LRA 00515,
z wartością początkową 600 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (po przyjęciu do ewidencji majątkowej
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub
do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo –
wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 20 marca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 126/235/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 za okres styczeń – grudzień 2016 roku i przekazał:
 Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 28 marca br., w miejsce projektu uchwały
przekazanego pismem OR.0022.12.2017 z dnia 15 marca br.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu
28 marca br., w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem OR.0022.12.2017 z dnia
15 marca br.
5. podjął uchwałę Nr 126/236/2017 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”.
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
6. podjął uchwałę Nr 126/237/2017 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”. Zarząd Powiatu postanowił
przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016
rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
7. podjął uchwałę Nr 126/238/2017 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”. Zarząd Powiatu postanowił przedstawić
Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
8. przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu
28 marca br.
9. podjął uchwałę Nr 126/239/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego.
10. postanowił:
 wyraził zgodę na fizyczną likwidację przez utylizację i zdjęcie z ewidencji
Starostwa Powiatowego w Siedlcach (wykreślenie z „rejestru pieczęci),
pieczątek i pieczęci wymienionych w wykazie Nr 1/2017,
 wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację pieczątek i pieczęci
wymienionych w wykazie Nr 2/2017.
11. w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim” w 2010 r.
umowami użyczenia oraz poza umowami (po dwa czytniki do podpisów elektronicznych)
przekazano do używania dla:
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
 Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
rzeczy wymienione w załącznikach Nr 1 – 7.
W dniu 8 lutego br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pozytywnie
zweryfikowała sprawozdanie z trwałości w/w projektu za 2016 r. Sprawozdanie zakończyło
monitorowanie 5-letniego okresu trwałości projektu.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych potwierdziła, że data 31grudnia
2016 r. to data zakończenia okresu trwałości projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”.
W ramach realizacji w/w projektu w powiecie siedleckim w 2010 r. w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach oraz powyższych jednostkach zostało umieszczonych 9 szt. tablic informacyjno –
promocyjnych wymienionych w załączniku Nr 8.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Przekazać nieodpłatnie na podstawie umów darowizny dla:
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
 Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
rzeczy wymienione w załącznikach Nr 1 – 7.

2. Dokonać fizycznej likwidacji 9 szt. tablic informacyjno-promocyjnych wymienionych
w załączniku Nr 8 i zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
12.postanowił dofinansować organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego pn.: „co ryje?.. co wyje?..
co huczy?.. co mruczy?..”. Organizatorem konkursu jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
13. rozpatrując wnioski postanowił:
 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Siedlce
o dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole –
objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 ul. Okrężna w miejscowości Nowe Opole,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn (działka nr ew. 369/2) na okres 21.03.2017 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 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 369/2) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 39/1) na okres
21.03.2017 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 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 39/1) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 388) w celu budowy sieci wodociągowej
– jeden przecisk pod drogą,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w celu budowy
zjazdu na działkę nr ew. 523/2 w miejscowości Rakowiec w dniach
23 – 24 marca br.,
 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3610W zgodnie z decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.10.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 449/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 508),















1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.145.2014 z dnia 18.08.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) w celu umieszczenia
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 378),
2. zezwolił Wójtowi Gminy Korczew na kontynuację zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96)
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
na działce nr ew. 378 w terminie 1.01.2018 r. – 31.12.2029 r. oraz ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
uznał, że prawo własności do drzewa gatunek jesion należy do właściciela
działki nr ew. 1172/6 położonej w miejscowości Domanice, graniczącej z drogą
powiatową nr 3635W,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej w dniach 22.03.2017 r. – 8.06.2017 r, ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 16.06.2017 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,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na umieszczenie w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka sieci oświetlenia
ulicznego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 26) w dniu 25.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26),
na okres 26.03.2017 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 lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 173/4 w miejscowości
Domanice Kol.

14. przyjął informację Wydziału Dróg dotyczącą budowanych zjazdów z drogi
powiatowej w miejscowości Żabokliki, przygotowaną na wniosek radnego
Pana Mieczysława Ślaza.
15. podjął uchwałę Nr 126/240/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako
działka nr ew. 232 obręb Sosenki Jajki (odcinek od skrzyżowania dróg – krzyża przydrożnego
– w kierunku północno – wschodnim) o długości ok. 180 m, w zakresie niezbędnym do realizacji
prac polegających na wykonaniu utwardzenia drogi gruntowej poprzez ułożenie kostki
brukowej na podbudowie betonowej.

16. zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXV/153/2017 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet
przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego.
17. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2016 r.,
 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2016,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2016 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
18. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odstąpienia od realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX
„Wspierania 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
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 28 marca br.
19. wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt
małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej, za okres od 1.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.
20. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2016.
21. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach w roku 2016.
22. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie w dniu 28 marca br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem
obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu
siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu
realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 20142020 w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1.
–
„E-usługi”
pn.:
„Regionalne
partnerstwo
samorządów
Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji” (Projekt ASI),
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020,






podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego,
podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspierania
włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020,
podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację
przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 roku.
na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r.

1. podjął uchwałę Nr 127/241/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
2. postanowił o zwiększeniu środków w budżecie powiatu siedleckiego w dziale 700
rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 300 000 zł, w związku z wypłatą odszkodowań za działki
przeznaczone na realizacje inwestycji drogowych, które z mocy prawa stały się własnością
Powiatu Siedleckiego.
3. podjął uchwałę Nr 127/242/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Mokobody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonymi jako działki nr
ew.: 1564 obręb Mokobody, 23/1, 54 obręb Zaliwie Piegawki, 141 obręb Zaliwie Szpinki, 210/1,
344 obręb Wólka Proszewska w zakresie niezbędnym do realizacji prac związanych z budową
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Mokobody i Wólka Proszewska, realizowanej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pod nazwą
AT THE RIVER.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu dróg
powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W w celu budowy
zjazdu na działkę nr ew. 89 w miejscowości Oleksin w dniu 28 marca br.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W
w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 689/2),
 zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/15 w miejscowości
Nowe Opole,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) poprzez umieszczenie przyłącza








kablowego SN zasilającego działki nr ew.: 129/2, 131 na okres 28.03.2017 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 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego SN w dniu
28.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/4 w miejscowości
Nowe Opole,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu pani Józefy Rychlik o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary – granica powiatu. Zarząd stoi
na stanowisku, aby gdy warunki pogodowe pozwolą dokonać wyrównania
powyższego odcinka drogi powiatowej równiarką,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Modrzew o wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowej nr 3639W, od drogi 3666W - Modrzew – droga
3641W na długości ok. 800 m. Wykonanie nawierzchni powyższego odcinka
drogi powiatowej zostanie rozważone przez Zarząd w terminie późniejszym
po rozwiązaniu problemu odwodnienia.

6. zatwierdził aneks Nr 4 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
7. przyjął:
 informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2016 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2016 r.,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2016 r.,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
8. postanowił dofinansować zakup nagród dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół
PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy Oddziału Rejonowego PCK
w Siedlcach.

na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 128/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie lokalizację przystanków komunikacyjnych służących
obsłudze podróżnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny –
Koszewnica – droga nr 2 w miejscowości Pieńki gm. Kotuń (działka nr ew. 130), w poboczu
drogi przyległym do nieruchomości nr ew.: 309, 166 (strona prawa).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Gminie Kotuń części pasa
drogowego w/w drogi powiatowej w celu budowy dwóch wiat przystankowych służących
obsłudze podróżnych.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie powiatu na remont pobocza drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole
– objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 (ul. Okrężna)w miejscowości Nowe Opole.
Zarząd podjął decyzję, aby Powiat sfinansował zakup kruszywa do remontu
pobocza powyższego odcinka drogi powiatowej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu budowy linii kablowej nn,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia
napowietrznej linii oświetlenia drogowego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN (po istniejącej trasie – wymiana przewodów
i stanowisk słupowych),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Borki (działka nr ew. 477) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 278),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 128/2),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250) w dniu 4.04.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250) na okres
4.04.2017 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.
3. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu: Budżetu; Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy; Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej.

4. postanowił dofinansować organizację festynu kulturalno – rekreacyjnego pn.:
Powiatowy Dzień Dziecka w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach dla
uczniów szkół z terenu powiatu siedleckiego .
5. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno –
Oświatowego „KORNEL” w Borkach Wyrkach postanowił dofinansować zakup nagród dla
uczestników XVIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.
6. zaakceptował projekt insygniów Powiatu Siedleckiego zgodnie z załącznikiem nr 6:
 herb Powiatu Siedleckiego,
 flagę Powiatu Siedleckiego,
 flagę stolik i banner Powiatu Siedleckiego,
 sztandar Powiatu Siedleckiego,
 pieczęcie Powiatu Siedleckiego
i zadecydował aby przygotować wniosek o opinię do Komisji Heraldyki przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. postanowił o ufundowaniu jednej z głównych nagród laureatowi XXVII Siedleckiego
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Festiwal zorganizowany zostanie w dniu 5 maja br. w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce / o godz. 900
przedszkola, o godz. 1230 szkoły podstawowe i gimnazja/.
na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 129/244/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
2. nie wyraził zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa
Mazowieckiego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 249 o pow. 1,8956 ha
położonej w miejscowości Głuchów gmina Mordy, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego.
3. wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim na utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 świetlicy szkolnej z etatem wychowawcy.
4. rozpatrując wniosek dotyczący przyjęcia do ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu dostawczego marki Mercedes
Vito, nr VIN VSA63806413124826 i nr rej. WS 27489 oraz jego fizycznej likwidacji postanowił
aby dokonać sprzedaży powyższego samochodu w drodze licytacji (samochód należy umieścić
na parkingu wewnętrznym Starostwa przy ul. Piłsudskiego 40).
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na zakup żwiru na remont drogi powiatowej nr 3665W na odcinku
o długości ok. 300 m, od miejscowości Wólka Soseńska w kierunku miejscowości
Klimonty. Dostarczony żwir mieszkańcy rozplantują we własnym zakresie,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
kablowego SN, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie
elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) na działkach nr ew.: 340, 350,
351,




zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu budowy przyłącza gazowego
do działki nr ew. 147,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej.

6. rozpatrując prośbę Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach postanowił
dofinansować organizację Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „XVII GRYFOPARTY
2017”.
7. zapoznał się z rozstrzygnięciem plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy roku
2016”, w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach. Zarząd postanowił uhonorować laureatów
plebiscytu i wręczyć wyróżnienia w trakcie sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
8. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Finału VII Diecezjalnego
Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”. Finał Konkursu zorganizowany zostanie
w dniu 25 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach.
9. wyłonił laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego za 2016 r. Laureatami Nagrody
Starosty Siedleckiego za 2016 r. zostali:
 w dziedzinie działalność gospodarcza – Pani Urszula Sztandera-Kardaszyńska,
 w dziedzinie działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie
publicznej – Pan Zbigniew Jajszczak, Pan Ireneusz Kaługa,
Pan Tadeusz Kamont.
10. postanowił, aby złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wniosek złożony zostanie w zakresie tematycznym „Upowszechnienie wiedzy o obszarze”, na
opracowanie i wydruk Przewodnika po Powiecie Siedleckim.
11. wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności ustalonych decyzją ŚPŚ.5330.9.2017
z dnia 20.03.2017 r. z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
12. zaakceptował projekt aneksu do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r.
określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kisielanach.
13. zaakceptował projekt aneksu do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.
2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
14. postanowił dofinansować organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
powiatu siedleckiego. Eliminacje powiatowe Turnieju przeprowadzone zostaną w dniu
25 kwietnia br. w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. Zwycięzcy etapu powiatowego
będą reprezentować Powiat Siedlecki podczas etapu rejonowego Turnieju, który odbędzie się
11 maja br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach.

na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
3. nie wyraził zgody firmie DDS Content S.C. ul. Elektronowa 2E, 03 – 219 Warszawa,
na umieszczenie monitora reklamowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. ustalił cenę wywoławczą sprzedaży samochodu dostawczego marki Mercedes Vito,
nr VIN VSA63806413124826 i nr rej. WS 27489, w wysokości 2 500 zł netto.
5. podjął uchwałę Nr 130/245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Stoku Lackim nieruchomościami zabudowanymi oznaczonymi jako działki
nr ew.: 398, 399/1, 399/2 obręb 25 w Stoku Lackim, stanowiącymi własność Powiatu
Siedleckiego na cele budowlane, w zakresie wykonywania remontów i koniecznych napraw
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
8. podjął uchwałę Nr 130/246/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd pozytywnie
zaopiniował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie –
Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska”.
9. podjął uchwałę Nr 130/247/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd pozytywnie
zaopiniował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W
i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany”.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn na okres 19.04.2017 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 lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do działki nr ew. 445/7 w miejscowości Żabokliki,
















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 508) w dniu 19.04.2017 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) w celu prowadzenia robót
polegających na demontażu słupa w związku z budową linii kablowej SN w dniu
19.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3645W (działka nr ew. 1019) do nieruchomości stanowiącej działki
nr ew.: 1061/1, 1798/1 w miejscowości Ozorów,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) poprzez umieszczenie
przyłącza linii kablowej SN na okres 20.04.2017 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,
uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa drogi (działka nr ew. 232) obręb Sosenki –
Jajki gm. Mordy – odcinek od krzyża przydrożnego w kierunku północnowschodnim”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 274/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN w dniach 19 – 20.04.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 19.04 – 28.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) oraz Żebrak (działka nr ew. 702)
poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 15.07.2017 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.

11. postanowił powierzyć Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s w Wodyniach
wykonanie usługi w zakresie usunięcia samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron
drzew poprzez usunięcie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, w pasach
drogowych następujących dróg powiatowych:
 nr 3654W Kolonia Domanice – Kaczory, na długości 3 200 mb,
 nr 2259W Wodynie – Brodki, na długości 500 mb.
Zarząd zaakceptował cenę za wykonanie usługi na powyższych drogach w wysokości 1,06 zł
brutto/mb.
Zarząd zaakceptował cenę w wysokości 1,30 zł brutto/mb za wykonanie usługi w pasach
drogowych niżej wymienionych dróg powiatowych:






nr 3603W Żeliszew – Niechnabrz – Koszewnica, na długości 3 800 mb,
nr 3659W Kotuń – Bojmie, na długości 4 800 mb,
nr 3675W Polaki – Czarnowąż, na długości 2 800 mb,
nr 3615W od drogi Siedlce – Korczew do miejscowości Krześlin, na długości
1 300 mb,
 nr 3616W Strzała – Przygody, na długości 3 700 mb,
 nr 3662W od cmentarza w miejscowości Niwiski do miejscowości Żuków,
na długości 2 100 mb,
 nr 3645W od miejscowości Dąbrówka Stany do miejscowości Ozorów,
na długości 2 800 mb.
Wymienione długości dróg obejmują pielęgnację pasów drogowych po obydwu stronach
drogi powiatowej.
12. postanowił przyjąć cenę drewna do opracowania „Zasad gospodarki drewnem
pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu
siedleckiego” w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik drewna w Nadleśnictwie Siedlce,
stosując najniższą cenę z 50% bonifikatą. Zarząd zaakceptował cenę drewna (z 50% bonifikatą)
– bez względu na gatunek drewna.
13.postanowił ufundować nagrody rzeczowe laureatom Finału Okręgowego XLI
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Finał Okręgowy Olimpiady odbędzie się
w dniach 21 – 22 kwietnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.
14.pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego
Powiatowego Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
15. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.
16. postanowił dofinansować Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki Jacek Szymański,
w związku z wyjazdem na zawody w dniu 22. 04. br. do miejscowości Wilkowice na Otwarte
Mistrzostwa Polski Triatlonu Sztuk Walki.
17. postanowił nie dofinansować organizacji 4 Europejskiego Festiwalu Weteranów
EVRA organizowanego przez Miejski Klub Rugby w Siedlcach, w dniach 14 – 18 września br.
18. postanowił przeznaczyć materiały promocyjne na konferencję poświęconą
Jubileuszowi 40-lecia kierunku i dyscypliny zootechnika, połączonej ze Zjazdem absolwentów
kierunku zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Konferencja planowana jest w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
w dniu 11 maja 2017 r.
19. postanowił dofinansować organizację trzech imprez sportowych realizowanych
w 2017 r. przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy WPF Poland z siedzibą
ul. Warszawska 31 w Siedlcach.
Zarząd postanowił dofinansować następujące wydarzenia sportowe:





Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness oraz Mistrzostwa Europy Zawodników
Niepełnosprawnych w Kulturystyce, organizowane 3 czerwca br. w Sali Widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,
Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness oraz Puchar Polski Zawodników
Niepełnosprawnych w Kulturystyce, organizowane 28 października br. w Sali Podlasie
w Siedlcach,
Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym (ligi amatorskiej i wyczynowej oraz
zawodników niepełnosprawnych), organizowane w dniach 30.11-3.12.2017 r.

20. zaakceptował projekt umowy między Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego
Ukrainy w Powiatem Siedleckim (województwo mazowieckie) w Polsce.
21. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 ustalenia przebiegu dróg powiatowych,
 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
siedleckiego,
skierował również:
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2016 r.,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2016 r.,
 informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r.,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2016 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2016 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2016 r.,
 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r.,
 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2016 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
22. podjął uchwałę Nr 130/248/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
23. wyraził zgodę na opłacenie szkolenia przygotowującego do obsługi urządzenia
„Uwaga słuchowa” A. Tomatisa (zgodnie z pismem nr SP.4323.38.2017).

24. postanowił przyjąć na stan magazynowy masę drewna z wycinki:
 drewno gat. wiąz 3,70 m3 x 151,20 zł = 559,44 zł,
 drewno gat. lipa 2,72 m3 x 124,20 zł = 337,82 zł.
na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r.
1. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 326/4 o pow. 0,0620 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 50 zł.
50 zł/m2 x 620 m2 = 31 000 zł – wysokość odszkodowania za działkę.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o pow. 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 50 zł.
50 zł/m2 x 1224 m2 = 61 200 zł – wysokość odszkodowania za działkę.
3. postanowił uhonorować druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu za szybką
i pomocną reakcję i uratowanie od spalenia domu mieszkalnego rodzinie z miejscowości
Dąbrówka Stany w dniu 3 kwietnia br.
4. postanowił ufundować nagrody dla zwycięzców rozgrywek sportowych,
odbywającego się w ramach XV Rodzinnego Pikniku organizowanego przez Radę Rodziców,
Samorząd Uczniowski Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii, Radę Sołecką Żelkowa
Kolonii wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chodowie.
5. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników III Mazowieckiego
Duathlonu Doliną Liwca.
6. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie postanowił dofinansować
zakup nagród i pucharów dla uczestników biegów odbywających się w ramach XXVI Festynu
Majowego w Seroczynie organizowanego dla uczczenia rocznicy uchwaleni Konstytucji
3 Maja.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 116),
 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Broszków gmina Kotuń”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 449) w dniu 25.04.2017 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 Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)
poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn na okres
25.04.2017 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 lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka
nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 665/1 w miejscowości
Krześlin,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/3) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC oraz przyłącza Ø 40 do nieruchomości
(działka nr ew. 498),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 147) na okres 27.04.2017 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 3655W
w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 147) w dniu 27.04.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3677W
w celu włączenia do istniejącej sieci projektowanych przyłączy: wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej, 3676W w celu wykonania przecisku poprzecznego dla
w/w przyłączy w miejscowości Mordy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3676W
(działka nr ew. 2079) w miejscowości Mordy w celu budowy linii energetycznej
kablowej dla oświetlenia terenu,
orzekł zmienić w części decyzję nr D.6852.34.2017 z dnia 21 marca 2017 r.
dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2051W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu wykonania kanalizacji sanitarnej,
poprzez zmianę terminów w harmonogramie robót (załącznik nr 1 stanowi
integralną część decyzji),
uzgodnił projekt decyzji pn: „Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku
mieszkalnego (działki nr ew.: 159/3, 159/4) w miejscowości Grabianów
gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej
nr 3686W zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.17.2017
z dnia 27 lutego 2017 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24),
wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia w celu budowy sieci elektroenergetycznej –
kablowej linii oświetlenia ulicznego.

8. przyjął projekt stanowiska w sprawie „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
powstałego w wyniku uchwalenia Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia
2016 r.”, złożonego przez Kancelarię Radcy Prawnego Leszka Chmielewskiego
reprezentującego Pana Jana Michalika i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Siedlcach.
9. podjął uchwałę Nr 131/249/2017 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-Moduł II-pomoc

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia
zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. zapoznał się z oświadczeniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie o rozwiązaniu z dniem 10.04.2017 r. umowy nr RPMA.09.01.00-145507 z dnia 30.01.2017 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na przyszłość”
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.
11. przyjął „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Siedleckiego”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
12. przyjął projekt umowy udostępnienia na potrzeby infrastruktury teleinformacyjnej
(ICT 25146), pomiędzy Powiatem Siedleckim a T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Marynarska 12. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie T-Mobile powierzchni nadbudówki
na dachu, części dachu oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 40, na potrzeby eksploatacji i utrzymania przez T-Mobile
zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2017 r.
1. przyjął projekt umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Caritas Diecezji
Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 57, w formie dotacji
celowej na dofinansowanie zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej miejscowych do przewozu uczestników terapii
zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu i w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kisielanach Żmichach.
na posiedzeniu w dniu 4 maja 2017 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 4.05.2017 r. – 19.05.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 445/6 w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3652W w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC (działka nr ew. 475),
 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na remoncie i przebudowie schodów zewnętrznych do budynku kościoła
z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przewidziane do realizacji
w zabudowie usług sakralnych na działce nr ew. 211 w miejscowości Żeliszew
Podkościelny,
 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Zakładu Robót InżynieryjnoSanitarnych Mirosław Biernacki Bolesty 19 w sprawie uzgodnienia projektu
















pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze
powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) oraz
w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116)”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznej linii kablowej SN w dniach 8 – 10
maja br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) poprzez umieszczenie linii
kablowej SN na okres 10.05.2017 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 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy
linii kablowej nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 653),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie linii
kablowej nn do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67) na okres
9.05.2017 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 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67) w dniu 9.05.2017 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 Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 731) w dniu 9.05.2017 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 Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)
poprzez
umieszczenie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 731),
na okres 9.05.2017 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,
po zapoznaniu z decyzją Wójta Gminy Przesmyki nr ZpOś.670.4.2017 z dnia
28 marca br. o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę
budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej na działce nr ew. 558/2
w miejscowości Łysów, Zarząd Powiatu w Siedlcach nie wniósł sprzeciwu co do
zmiany w części powyższej decyzji, poprzez zmianę zapisu dotyczącego
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi
gminnej.

2. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu:
 Komisji Budżetu – pismo BR.0012.2.5.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,



Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo
BR.0012.5.4.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
na posiedzeniu w dniu 8 maja 2017 r.

1. podjął uchwałę Nr 134/250/2017 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2017 r. /dział 700, rozdz. 70005/.
2. podjął uchwałę Nr 134/251/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Miasta i Gminy Mordy na drodze powiatowej
nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka, na odcinku
od granicy gmin do miejscowości Radzików Stopki.
3. podjął uchwałę Nr 134/252/2017 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Zbuczyn na drodze powiatowej
nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka, na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki
do granicy gmin.
4. rozpatrzył interpelację Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o wykonanie
w bieżącym roku budżetowym zadań z zakresu infrastruktury drogowej oraz bieżących
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń. Zarząd, z uwagi na brak
środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości wykonania w bieżącym roku:
 nakładki bitumicznej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin –
Czarnowąż – Kopcie w miejscowości Józefin,
 stabilizacji betonowej na pozostałym odcinku drogi Nowaki – Chlewiska
o nawierzchni gruntowej, położonym na terenie gmin: Kotuń, Skórzec.
5. Zarząd zadecydował o wykonaniu:
 remontu drogi powiatowej nr 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie polegającym
na uzupełnieniu ubytków w istniejącej stabilizacji betonowej na odcinku zwartej
zabudowy w miejscowości Józefin od drogi Kotuń – Wilczonek,
 ścięcia, profilowania i wyrównania poboczy na drodze Żeliszew Podkościelny –
Żeliszew Duży,
 wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej Polaki – Czarnowąż.
6. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku Królowa Niwa postanowił
dofinansować wyjazd drużyny piłki ręcznej chłopców z gimnazjum na Finały XIX Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Finały Igrzysk rozegrane zostaną w Ciechanowie w dniach 18 – 20
maja br.
7. pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.
8. postanowił dofinansować zakup nagród dla zwycięzców Międzygminnych Zawodów
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą się w dniu 18 maja br. w Szkole Podstawowej
w Dziewulach.

9. postanowił o zorganizowaniu w czerwcu br. Powiatowego Niemieckojęzycznego
Konkursu Literackiego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs przeprowadzony
zostanie we współpracy z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Nagrodą
dla zwycięzców Konkursu (dla dwóch osób) będzie pobyt w zaprzyjaźnionym powiecie
Oberhavel, w dniach 21 – 25 czerwca br.
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 135/253/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 135/254/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71012/.
3. podjął uchwałę Nr 135/255/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
4. postanowił o wykonaniu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 3615W
relacji Suchożebry – Mordy. Zarząd postanowił o zleceniu wykonania dokumentacji
geodezyjnej w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę powiatową i wystąpieniu
z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa działki zajętej
pod drogę.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie
i uprzątnięcie dwóch drzew gatunek lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi
powiatowej nr 3608W na wysokości działki nr ew. 288/5 w miejscowości
Nowe Opole,
 zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ew.
394) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 196 w miejscowości
Januszówka,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 297/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
wodociągowego Ø40PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160PVC
do działki nr ew. 434/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu budowy
przyłącza kablowego YAKXS 4 x 120 mm2 ze złączem kablowo – pomiarowym.
6. nie wyraził zgody na zmniejszenie wysokości opłat rocznych za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury szerokopasmowego Internetu, związanych z projektem
„Internet dla Mazowsza”.
7. postanowił nie powierzać gminie Przesmyki realizacji zadania powiatu z zakresu
letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyk. Zadanie to wykonane
zostanie przez pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

8. postanowił dofinansować organizację Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji:
„Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”.
Konferencja zorganizowana zostanie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w dniach 4 – 8 czerwca br.
9. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Skórzec, postanowił dofinansować zakup pucharów
i nagród rzeczowych dla zwycięzców I Powiatowego Turnieju Strongman, organizowanego
w Skórcu w dniu 28 maja br.
10. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach postanowił
dofinansować zakup nagród dla uczestników Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców
Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej zorganizowany zostanie w połowie czerwca
na boisku GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.
11. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach postanowił
dofinansować zakup medali uczestnikom X edycji Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2017”
organizowanej w dniu 20 maja w Skórcu.
12. rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
postanowił ufundować nagrody, laureatom X Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal
odbędzie się 22 maja br. w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
13. zapoznał się z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach w dniach 20 – 31 marca br., przez Panią Katarzynę Skaruz
podinspektora ds. pieczy zastępczej i współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w Wydziale
Spraw Społecznych.
14. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki Jacek Szymański
Brzozów postanowił dofinansować wyjazd na Mistrzostwa Polski IBK w dniu 3 czerwca br.
w miejscowości Trzcianka woj. Wielkopolskie.
15. pozytywnie zaopiniował projekt poprawionego arkusza organizacyjnego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.
16. podjął uchwałę Nr 135/256/2017 o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.
17. stwierdził, że wezwanie do zapłaty zaległej dotacji podmiotowej za 2015 r. na kwotę
123 016,56 zł jest bezzasadne.
18. stwierdził, że wezwania do zapłaty zaległych dotacji za 2016 r. na kwotę
57 468,70 zł jest bezzasadne.
19. stwierdził, że wezwanie do zapłaty zaległych dotacji za 2015 r. na kwotę
112 127,71 zł jest bezzasadne.
20. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 22 maja br.

21.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 22 maja br.
22.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie w dniu 22 maja br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem
obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 136/257/2017 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2016” i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 136/258/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za 2016 rok.
4. wyraził zgodę na dokonanie fizycznej likwidacji samochodu marki Mercedes Vito,
nr VIN: VSA63806413124826, nr rejestracyjny WS 27489, poprzez przekazanie przedsiębiorcy
prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji
majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w drodze powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93)
oraz w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116)”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr D.6853.1.6.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców ulicy 8 Dywizji Wojska Polskiego w Mordach
o przebudowę przedmiotowej ulicy (droga powiatowa nr 3678W). Zarząd,
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości
przebudowy powyższej ulicy,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 177 w miejscowości Grabianów,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/1
w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.





274/2), na okres 24.05.2017 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 3608W
w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 274/2) w dniu 24.05.2017 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 25.05.2017 – 14.06.2017 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

6. przyjął:
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2016/2017,
 sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w roku
2016,
 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
7. przyjął rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie wsparcia
osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej miejscowych
do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu
i w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach.
8. pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2017/2018.
9. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Paprotni postanowił ufundować
nagrody laureatom konkursu fotograficzno-plastycznego „Moja Gmina Mój Powiat”, który
zorganizowany zostanie podczas Festynu w Paprotni w dniu 4 czerwca br.
10. rozpatrując prośbę dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli
postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego, który zorganizowany
zostanie podczas Festynu Rodzinnego w Hołubli w dniu 18 czerwca br.
11. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie
postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursu „Rodziny dla przyrody”, który
zorganizowany zostanie podczas VI Pikniku Rodzinnego w dniu 4 czerwca br.
12. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czesława Tajcherta
w Czuryłach postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród dla uczestników konkursów, które
odbędą się podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 11 czerwca br.
w Czuryłach.
13. postanowił zlecić Związkowi Spółek Wodnych w Siedlcach ul. Młynarska 1, usługę
letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego.

14. 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
Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku
oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 22 maja br.
15. podjął uchwałę Nr 136/259/2017 w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem
pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu
Siedleckiego.
16. wyraził zgodę Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach
na zwiększenie do 5 500 mb wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów
rosnących przy drodze powiatowej Pieńki – Kaczory.
na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 137/260/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków nr 326/4 o pow. 0,0620 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd zaakceptował cenę gruntu zaproponowaną przez byłą właścicielkę w wysokości
77 zł/m2.
Wysokość odszkodowania za działkę: 77 zł x 620 m2 = 47 740 zł.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. postanowił ufundować nagrodę laureatowi XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki
Chrześcijańskiej Hosanna Festival. Festiwal odbędzie się w dniach 25 – 27 sierpnia br.
w Siedlcach.
6. postanowił uznać celowość realizacji zadania publicznego oraz zamieścić ofertę
Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

dotyczącą XV Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego „Mokobody 2017” na okres 7 dni w BIP oraz
na stronie internetowej.
7. przyjął informację nt. projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
na rok szkolny 2017/2018 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach za 2016 r., zgodnie z wnioskiem.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skórzec o nieodpłatne przekazanie destruktu
pochodzącego z inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków
– Chlewiska”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn w dniach 30 – 31 maja br.,
do zasilania działki nr ew. 274, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274), na okres
31.05.2017 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 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. 558/2) w dniu 5 czerwca br., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i 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. 558/2), na okres
5.06.2017 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 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 779),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3619W (działka nr ew. 160) do nieruchomości (działki nr ew.: 274, 275)
w miejscowości Nasiłów,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3606W (działka nr ew. 872/2) do nieruchomości (działka nr ew. 611)
w miejscowości Pieróg,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W
(działka nr ew. 1418 obręb Broszków oraz działki nr ew.: 1249/1, 585/7 obręb
Kotuń), 3659W (działka nr ew. 1229 obręb Kotuń, 3605W (działka nr ew. 1260/3
obręb Kotuń), w celu budowy telekomunikacyjnej linii światłowodowej

















napowietrznej podwieszonej, na istniejącej podbudowie słupowej (własność
PGE S.A.),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 550/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Stany Duże (działka nr ew. 131/1) w celu budowy linii kablowej
nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 197/1),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
128/2), na okres 31.05.2017 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 Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do
zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 128/2) w dniu 31.05.2017 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
pomiędzy miejscowościami Golice Kol. – Krześlin (działki nr ew.: 132, 655, 556)
w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Pluty, Koryciany, Pliszki
o wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr: 3626W, 3624W. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,
pozytywnie zaopiniował propozycję nadania nazwy dla ronda w miejscowości
Białki, w ciągu drogi krajowej nr 2, w obrębie skrzyżowania z drogą nr 63 oraz
drogą powiatową nr 3686W „Rondo imienia Solidarności Rolników
Indywidualnych”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka nr ew. 300) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn oraz i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania
oświetlenia ulicznego na okres 30.05.2017 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 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka nr ew. 300) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn ze złączem pomiarowokablowym w dniu 30.05.2017 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

10. zapoznał się z informacją z posiedzenia w dniu 22 maja br. Komisji Budżetu
i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
11. przyjął informacje:




o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku,
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2016 roku,
 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu
siedleckiego w 2016 roku,
 nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji
urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
 nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego i działań podjętych
w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich liczba w Powiecie
Siedleckim,
 nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
12. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej postanowił
ufundować nagrody laureatom konkursów sportowych oraz plastycznych odbywających
się podczas „Pikniku Środowiskowego” w dniu 11 czerwca br. na terenie Szkoły.
13.postanowił dofinansować zakup nagród dla młodzieży uczestniczącej w Turnieju
Szkół na szczeblu powiatowym pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie pracuję, uczę się
i wypoczywam”. Turniej odbędzie się na terenie Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim w dniu
3 czerwca br.
14.rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach postanowił ufundować
nagrody laureatom konkursów sportowych odbywających się podczas Dnia Rodziny,
organizowanego w dniu 1 czerwca br.
15.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania współpracy
partnerskiej między Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego
Ukrainy i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
16. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji księgowej inwestycji pod nazwą: „Budowa
obiektu edukacyjno-wychowawczego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim” o wartości 92 952,90 zł.
17. przyjął Informację o stanie zobowiązań długoterminowych (kredytów) od dnia 31
grudnia 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r., będącą odpowiedzią na interpelację radnego
Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na XXVIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu
22 maja br. – pismo BR.0003.17.2017 z dnia 22 maja 2017 r.
na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 138/261/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdział 71012/.
2. podjął uchwałę Nr 138/262/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdział 71095/.

3. przyjął informację o osobach zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach
i powiatowych jednostkach organizacyjnych, będącą odpowiedzią na interpelację radnego
Pana Sławomira Piotrowskiego, złożoną na XXVIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu
22 maja br.
4. podjął uchwałę Nr 138/263/2017 zmieniającą uchwałę Nr 108/201/2016 Zarządu
Powiatu w Siedlcach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie planu kontroli nad
organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne
domy dziecka oraz palcówki opiekuńczo – wychowawcze w Powiecie Siedleckim w 2017 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie zaopiniował koncepcje zagospodarowania terenu dla projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku
granica m. Siedlce – Golice”,
 pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
(działka nr ew. 132, obręb Golice-Kolonia gm. Siedlce, działka nr ewid. 655,
556 – obręb Krześlin gm. Suchożebry)”, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
nr D.6853.1.67.2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
 1) stwierdził
wygaśnięcie decyzji nr D.7332-1-62/09 z dnia 30.11.
2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 369/1, 2) zezwolił na kontynuację zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże w celu
umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 369/1 w terminie 1.01.2018 r. –
31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 538) w celu budowy
przyłącza wodociągowego Ø 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
Ø 200PVC do działki nr ew. 1319/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3605W (działka nr ew. 1260/3) do nieruchomości (działka nr ew. 921/11)
w miejscowości Kotuń,
 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez
zmianę zapisu: „…. w celu budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii
kablowych SN 15 kV w poboczu gruntowym (nieutwardzonym)”, na zapis:
„…. w celu budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii kablowych nn
0,4 kV w poboczu gruntowym (nieutwardzonym)”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 257) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 196),
 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 do zasilania





budynku mieszkalnego (działka nr ew. 84/4) w dniu 6. 06. 2017 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 Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 84/4) na okres 6. 06. 2017r. –
31. 12. 2042 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 Przesmyki
nr ZpOś.6730.19.2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany decyzji
o warunkach zabudowy nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

6. zapoznał się z informacjami Komisji Rewizyjnej zawartymi w piśmie
BR.0012.1.3.2017 z dnia 31 maja br. oraz w piśmie BR.1712.2.2017 z dnia 31 maja br.
7. postanowił nie dofinansowywać XVII Memoriału im. Henryka Guta w lekkiej atletyce.
8. postanowił dofinansować zakup nagród/ pucharów dla uczestników III Rodzinnego
Pikniku Trzeźwościowego „Razem łatwiej” adresowanego do mieszkańców powiatu
siedleckiego. Zorganizowanie pikniku zaplanowano na 26 sierpnia br.
9. podjął uchwałę Nr 138/264/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim ul. Pałacowa 1, 08 – 110 Siedlce.
na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. podjął uchwałę Nr 139/265/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
4. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
5. postanowił dofinansować zakup strojów sportowych dla zawodników drużyny
sportowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w sporcie pożarniczym
wg międzynarodowego regulaminu CTiF.
6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o powierzchni 0,1224 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 55 zł.
55 zł/m2 x 1224 m2 = 67 320 zł – wysokość odszkodowania za działkę.
7.rozpatrując prośbę Fundacji AKA w Siedlcach ul. Próżna 55 w sprawie realizacji
projektu mającego na celu ograniczenie przyzwolenia społecznego na stosowanie przemocy
oraz uściślenie prawa i procedur związanych z trudną sytuacją życiową osób dotkniętych

przemocą postanowił przychylić się do prośby Fundacji i rozpropagować ankietę wśród
jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu siedleckiego.
8. postanowił zlecić Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie”im. Henryka
Sienkiewicza w Siedlcach realizację zadania publicznego – XV Nadliwczański Rajd Pieszy
„Mokobody 2017”.
9. zapoznał się z wyjaśnieniem Departamentu Wychowania i Kształcenia
Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwartym w piśmie DWKIWSPE.5015.21.2017.1.APG z dnia 29 maja br. Zarząd Powiatu, w związku z brakiem
rozstrzygającego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii stosowania przepisu
art. 82 ust. 2 pkt 3 lit. d, w związku z ust. 5 ustawy o systemie oświaty odnośnie przekraczania
liczby miejsc spełniających warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach typu MOW oraz
brakiem stanowiska dotyczącego postawionych pytań, postanowił utrzymać dotychczasowe
zasady przekazywania dotacji dla w/w placówek stosownie do liczby miejsc określonych
opiniami PPIS w Siedlcach. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił o ponownym wystąpieniu
do Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
49/1 w miejscowości Kępa,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego Ø 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 200PVC
do działki nr ew. 672/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Sosna-Korabie (działka nr ew. 53) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do studni głębinowej (działka nr ew. 77/2),
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Cielemęc do działki nr ew. 424/1. Remont polegał
będzie na wymianie uszkodzonej rury przepustu,
 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 wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
(przecisk poprzeczny pod jezdnią) w dniu 13.06.2017 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 ul. Pałacowa (działka nr ew. 543) poprzez
umieszczenie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka
nr ew. 445/2), na okres 13. 06. 2017r. – 31. 12. 2037 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 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 505) w celu budowy przyłącza
wodociągowego Ø 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 200PVC
do działki nr ew. 218/1,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o uwzględnienie w budżecie
powiatu budowy chodnika dla pieszych przy ul. Ks. Brzóski w Mokobodach
w ciągu drogi powiatowej nr 3611W o dł. 241 m oraz przy ul. Cmentarnej

w Mokobodach w ciągu drogi powiatowej nr 3661W o dł. 86 m. Zarząd, z uwagi
na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości budowy
w/w chodników dla pieszych.
11.postanowił dofinansował zakup nagród uczestnikom konkursu plastycznego
organizowanego w ramach IV Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”
w dniu 25 czerwca br. Piknik zorganizowany zostanie na terenie kościoła pw. Świętej Teresy
w Siedlcach dla mieszkańców powiatu siedleckiego.
12. wyraził zgodę na udział 10-osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu siedleckiego
uzdolnionej muzycznie, w wieku 12 – 26 lat oraz dwóch opiekunów w Warsztatach
Musicalowych w Oberhavel.
13. po zapoznaniu z opiniami komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu:
projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Siedlecki,
 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Siedleckim,
a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy,
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok,
 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,
skierował również:
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2016 roku,
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu
siedleckiego w 2016 roku,
 ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Siedleckiego,
 sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w roku 2016,
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2016/2017,
 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji
kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2016 – 2019 za 2016 rok,
 informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,
 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,
 sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2016 rok
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zawartego w piśmie BR.0012.4.4.2017
z dnia 9 czerwca 2017 r., dotyczącego zmiany zapisu § 1 pkt 1 w projekcie uchwały Rady

Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
siedleckiego, po konsultacjach z Okręgową Radą Aptekarską Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie.
na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych
Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 czerwca br.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu
w dniu 23 czerwca br.
3. podjął uchwałę Nr 140/266/2017 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii
dróg gminnych oraz pozbawienia niektórych odcinków dotychczasowej kategorii dróg
na terenie gminy Wodynie.
Zarząd zaopiniował pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych
na terenie gminy Wodynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
Zarząd zaopiniował pozytywnie pozbawienie kategorii dróg gminnych odcinków dróg
nr: 361202W, 361207W, 361224W, przebiegających przez teren Rezerwatu Przyrody
„Dąbrowy Seroczyńskie” na terenie gminy Wodynie.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie
i uprzątnięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3617W,
działka nr ew. 412, obręb Żabokliki,
 zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/8
w miejscowości Żabokliki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 19.06.2017 r. – 28.07.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) oraz w miejscowości Czerniejew
(działka nr ew. 806) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem
tłocznym i przyłączami kanalizacyjnymi,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3635W (działka
nr ew. 503) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 523/2 w miejscowości
Rakowiec,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 87) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
42/15 w miejscowości Błogoszcz,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni
ścieków (działka nr ew. 324/24 na okres 21. 06. 2017 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 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania
przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24) w dniu 21.06.2017 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 Domanice (działka nr ew. 1380) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2) na okres 22. 06. 2017 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 3635W
w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2) w dniach
20 - 22.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 550/1, 550/2) w dniu
22.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działki nr ew.: 550/1, 550/2) na okres 22. 06. 2017 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.

5. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim i wyznaczył przerwę w pracy przedszkola w dniach: 1 lipca
br. – 18 sierpnia br., w związku z urlopem nauczyciela przedszkola.
6. rozpatrując wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Powiatu w Siedlcach zawarty w piśmie BR.0012.4.4.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
postanowił wprowadzić następujące zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego:
1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
siedleckiego zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do uchwały,
2. Ustala się harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od
pracy, pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie
apteki ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego, zgodnie z tabelą nr 2
w załączniku do uchwały.

3. Dyżur, o którym mowa w ust. 2, apteka rozpoczyna o godzinie 800 rano i kończy
następnego dnia o godzinie 800 rano, z zastrzeżeniem, że apteka wskazana w poz. 1 tabeli
nr 2 załącznika do uchwały rozpoczyna dyżur w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Wykaz aptek dyżurujących, o których mowa w ust. 2 podlega publikacji w BIP oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach w postaci kwartalnych
harmonogramów”.
2. Załącznikowi do uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Tak zmieniony projekt uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 czerwca br.
7. przyjął informację o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i zatwierdził konkurs
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia rodziców z opłat
za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenia na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. podjął uchwałę Nr 140/267/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
10.przyjął projekt aneksu nr 2/2017 do umowy 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 27 czerwca 2017 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie Kotuń drzew: brzoza i jesion
w zamian za ich wycięcie oraz uprzątnięcie terenu - działki nr ew. 93 obręb
Albinów. Działka powyższa jest własnością Powiatu Siedleckiego, ale znajduje
się w zarządzie gminy Kotuń i stanowi drogę gminną nr 360345W,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn (wzdłuż działek nr ew.:
105, 102) w dniu 29.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 689/2), na okres 28. 06. 2017 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 3665W
w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 689/2) w dniu 28.06.2017 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 linii
kablowej nn (wzdłuż działek nr ew.: 105, 102), na okres 29. 06. 2017 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) poprzez umieszczenie
napowietrznej linii energetycznej nn (wzdłuż działek: od nr ew. 273/1 do nr ew.
258), na okres 28. 06. 2017 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 linii energetycznej nn (wzdłuż działek nr ew.: 276/8 –
258) w dniu 28.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
198/21),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 252/27 w miejscowości Domanice Kolonia,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3675W (działki nr ew.: 1228, 1404/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1404/12 w miejscowości Kotuń Józefin.

2. przyjął rozliczenie drugiej transzy dotacji celowej dla 10 gmin z terenu powiatu
siedleckiego, dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres: styczeń – kwiecień
2017 r.
3. zapoznał się z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach przez Panią Katarzynę Skaruz – podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 141/268/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
5. zapoznał się z informacją dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim dotyczącą kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę w Siedlcach Kuratorium
Oświaty w Warszawie.
6. nie wyraził zgody na pokrycie kosztów obozu sportowego w Olecku zawodniczki
sekcji lekkiej atletyki w Miejskim Klubie Sportowym Pogoń Siedlce, z uwagi na brak podstaw
prawnych.
7. postanowił dofinansować zakup nagrody laureatowi konkursu wiedzy o Powiecie
Siedleckim organizowanego w ramach XVIII Festynu „Słoneczne Lato”. Festyn zorganizowany
zostanie w Mordach w dniu 30 lipca br.

8. rozpatrując prośbę Koła „Podlasie” w Siedlcach Polskiego Klubu Ekologicznego
postanowił dofinansować organizację Trzeciego Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką.
9. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodów osobowych: marki Rover 45 o nr rejestracyjnym WSI 49WW
i nr VIN SARRTSLM2D591345 oraz marki Opel Astra o nr rejestracyjnym WI 2080N
i nr VIN WOL000051R2542762,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie ich z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
10. zapoznał się z informacjami z posiedzenia w dniu 23 czerwca br. Komisji Budżetu
i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
11. podjął uchwałę Nr 141/269/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
12. podjął uchwałę Nr 141/270/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 142/271/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na wykonanie szerszego wjazdu z drogi powiatowej, na działki
nr ew.: 334/2, 331/2 w miejscowości Paprotnia,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 159/1) w dniu 4.07.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 159/1), na okres 4. 07. 2017 r. –
31. 12. 2042 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 dróg powiatowych nr: 3673W,
3659W w miejscowości Bojmie (działki nr ew.: 319/1, 491) oraz
w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1, 300/2, 455) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3647W (działka nr ew. 376) do nieruchomości (działka nr ew. 483/2)
w miejscowości Wodynie ul. Kościelna,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu budowy linii kablowej nn
oraz wymianę słupa,











zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3661W (działka nr ew.
141) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 199/4 w miejscowości
Zaliwie-Szpinki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działki nr ew.: 1249/1, 1254, 799/6, 799/8 w celu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zrealizowania programu
funkcjonalno-użytkowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 1. 3602W
obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 616/2), obręb Żeliszew Duży
(działka nr ew. 437/1), 2. 3603W obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew.
615), 3. 3604W obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 616/1),
w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zrealizowania programu
funkcjonalno-użytkowego,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
126/4 w miejscowości Paprotnia ul. 3 Maja,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3659W (działka nr ew. 117/3) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 400/4 w miejscowości Wilczonek,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb
Stare Opole ul. Lipowa (działka ew. nr 31) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej – wzdłuż działki nr ew. 27/3 oraz sieci wodociągowej – przecisk
poprzeczny pod jezdnią.

3. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku ruchomego (zgodnie
z przedłożonym wykazem), po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez wywóz na składnicę
złomu.
4. wyraził zgodę na dofinansowanie do letniego wypoczynku dziecka pochodzącego
z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
płońskiego.
5. wyraził zgodę na umorzenie należności wraz z odsetkami z tytułu opłaty za pobyt
dwojga dzieci w rodzinie zastępczej, za okres od 1.01.2017 r. do 17.01.2017 r.
6. podjął uchwałę Nr 142/272/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 143/273/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na wykonanie szerszego wjazdu z drogi powiatowej na posesję
położoną przy ul. 3-go Maja 1 w miejscowości Paprotnia,













zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Wólka Leśna (działki nr ew.: 647/3, 27/3) w celu wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej, w terminie 10.07.2017 r. – 20.07.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Wólka Leśna (działki nr ew.: 647/3, 27/3) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji
sanitarnej, na okres 21.07.2017 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,
nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wodynie
nr IGR.6730.4.2017 z dnia 22 marca 2017 r., poprzez zmianę zapisu:
pkt 2.4 otrzyma brzmienie: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działek albo terenu inwestycji od 4% do 15%
pkt 2.5 otrzyma brzmienie: szerokość elewacji frontowej 12,00 m ± 20%,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości
Broszków (działka nr ew. 1395/1) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
w terminie 11.07.2017 r. – 31.07.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości
Broszków (działka nr ew.1395/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji
sanitarnej, na okres 1.08.2017 r. – 31.12.2037 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 drewna, w zamian za ścięcie
i uprzątnięcie dwóch drzew, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3608W
na wysokości działki nr ew. 288/6 w miejscowości Nowe Opole.

3. przyjął sprawozdanie z wykonania czynności w ramach kontroli nad organizatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze w Powiecie Siedleckim w I półroczu 2017 roku.
4. wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na złożenie
wniosku o akredytację organizacji goszczącej w ramach wolontariatu europejskiego.
5. rozpatrując ofertę Fundacji Nowoczesny Konin, realizacji zadania publicznego
„Znam zabytki sakralne mojego powiatu”, postanowił nie zlecać w/w zadania ze względu na
brak środków w budżecie powiatu.
6. wyraził zgodę na przyznanie dodatku motywacyjnego Pani Annie Hołowni –
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres 1 miesiąca tj. od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
7. wyraził zgodę na usunięcie 3 szt. drzew gatunek topola czarna, rosnących na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.
8. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej,
organizowanych podczas festynu „Zielony Korczew” w Korczewie.

9. przyjął porozumienie o współpracy dotyczącej organizacji wystawy promocyjnotargowej: Dni Siedlec – XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym – XIII
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
12. wyraził zgodę na organizację konkursu na „Powiatowy Wieniec Dożynkowy”
podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w dniu 27 sierpnia br. i przeznaczył środki finansowe
na zakup nagród laureatom konkursu.
13. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu medali i nagród dla zwycięzców
konkurencji sportowych organizowanych w dniu 29 lipca br. w Wiejskim Domu Kultury
w Gręzowie podczas koncertu charytatywnego.
na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2017 r.
1. przyjął Aneks nr 1/2017 do umowy użyczenia z dnia 21.03.2017 r., zawartej pomiędzy
Powiatem Siedleckim a Gminą Wodynie.
2. podjął uchwałę Nr 144/274/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy
przyłącza kablowego energetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 955), ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza
kablowego energetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
85/2), ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 653), w terminie
18.07.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
gospodarczego (działka nr ew. 653), na okres 18.07.2017 r. – 31.12.2047 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 198/21), w terminie 18.07.2017 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 ul. Gryczna (działki nr ew.: 526, 198/16) poprzez umieszczenie

















elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
gospodarczego (działka nr ew. 198/21), na okres 18.07.2017 r. – 31.12.2047 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3623W
(działka nr ew. 336/5) oraz pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
(działki nr ew.: 336/4, 391/1) w miejscowości Łęczycki w celu prowadzenia
robót polegających na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV,
przyłączy kablowych nn 0,4 kV, w terminie 18-21.07.2017 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3623W (działka nr ew.
336/5) oraz pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki nr ew.: 336/4,
391/1) w miejscowości Łęczycki poprzez umieszczenie linii energetycznej
kablowej nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4 kV, na okres 18.07.2017 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb
Gostchorz nr ew.: 457, 458, obręb Kaczory nr ew. 380/1, obręb Tworki nr ew.
515 w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb
Mościbrody nr ew. 291/1, obręb Borki Kosiorki nr ew.: 80/1, 80/2, 142 w celu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnił projekt w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi
powiatowej nr 3608 W pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe
Opole ul. Lipowa działka nr ew. 31, 654”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlach nr D.6853.1.87.2017 z dnia 3 lipca 2017
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości
Laskowice (działka nr ew. 202/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego (działki nr ew.: 311/4, 311/7), na okres 24.07.2017 r. –
31.12.2042 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
(działki nr ew.: 311/4, 311/7), w terminie 24.07.2017 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 3605W (działka nr ew. 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 268/4 w miejscowości Gołąbek, określając parametry techniczne.

4. rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach, wyraził zgodę
na wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki.
5. rozpatrując prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
postanowił nieodpłatne przekazać komputer wraz z oprogramowaniem Windows i MS Office
oraz zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa ww. komputer i oprogramowanie po dokonaniu
ich przekazania.

6. postanowił nie udzielać dofinansowania do odbudowy „Pomnika Wolności” przy
szkole w Krynicy, ze względu na brak środków w budżecie powiatu.
na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
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 2017 roku.
4. podjął uchwałę Nr 145/275/2017 w sprawie zmiany planów wydatków na zadania
w 2017 r. w dziale 700 rozdziale 70005.
5. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o powierzchni 0,1224 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 60 zł.
60 zł/m2 x 1224 m2 = 73 440 zł - wysokość odszkodowania za działkę.
6. wyraził zgodę na dofinansowanie wypoczynku letniego dziecka pochodzącego
z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
oświęcimskiego.
7. wyraził zgodę na dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego w postaci dźwignicy
ręcznej dwustanowiskowej o numerze inwentarzowym I/641-1/1/5/50, poprzez jej demontaż
i przekazanie do punktu skupu złomu, zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa po przekazaniu do punktu skupu złomu, oraz wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji
majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa pozostałego środka trwałego w postaci telefonu
telefonii mobilnej NOKIA 515 Play White o numerze inwentarzowym II/629-1/92/3/96.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W oraz
drogi powiatowej nr 3629W w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr ew.:
454, 55) w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 342), ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 111), ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 647/3, 27/3) w celu wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 24.07.2017 r. - 08.08.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia
napowietrznej linii oświetlenia drogowego, ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3637W (działka nr ew. 338) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 298
w miejscowości Łęcznowola, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Stany Duże (działka nr ew. 131/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 197/1), w terminie
24.07.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 131/1) w miejscowości Stany Duże poprzez umieszczenie przyłącza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV, na okres 21.07.2017 r. – 31.12.2047 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
Siedlce-Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) działka
nr ew. 721 Przywory Duże w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego
przyłącza światłowodowego, ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
9.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie w dniu 28 lipca br. o godz. 1400 Sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem
obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego.
 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym
i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki.
10.Pani Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska Członek Zarządu zgłosiła prośbę
o wycięcie krzewów znajdujących się w pasie drogowym w miejscowości Borki Siedleckie oraz
drzew w pasie drogowym w miejscowości Krześlin, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu
uczestników ruchu drogowego.
na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 r.
1. w
odpowiedzi
na
pismo
Ministra Rozwoju
i
Finansów
nr
ST5.4755.50.2017.BKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmniejszenia kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2017, przyjął stanowisko Starosty Siedleckiego zawarte w projekcie
pisma nr SP.434.6.2016 z dnia 26 lipca 2017 skierowanego do Ministerstwa Finansów
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 147/276/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 147/277/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
3. wyraził zgodę na usunięcie podwójnego słupa elektrycznego stojącego na placu
Obwodu Drogowego w Broszkowie, bez wprowadzania zmiany wartości początkowej środka
trwałego będącego w ewidencji Starostwa Powiatowego w Siedlcach w postaci linii
energetycznej o numerze inwentarzowym I/211-1/1/5/16.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ew.
275) w miejscowości Borki Sołdy poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 11. 08. 2017 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 3636W
w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 275) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 196) (przecisk poprzeczny
pod jezdnią) w dniu 11.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej, w dniach 2.08.2017 r. – 18.08.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka ew. nr 38) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka ew. nr 114).
5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu, Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury, bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy, z dnia 28 lipca 2017 r.
na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Warszawie.
3. podjął uchwałę Nr 148/278/2017 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2017 r.
4. rozpatrując wnioski postanowił:














zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Suchodołek (działka nr ew. 197/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 221/4),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 262/1),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32
do budynku usługowego (działa nr ew. 1136/5) w dniu 14.08.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1176) poprzez umieszczenie
przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 do budynku usługowego (działka
nr ew. 1136/5) na okres 14.08.2017 r. – 31.12.2042 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 3656W
(działka nr ew. 132) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 745/1
w miejscowości Zbuczyn ul. Lipowa,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3602W (działka nr ew. 814) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 244/3 w miejscowości Kępa,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 138 w miejscowości Grabianów,
rozpatrzył wniosek Pana Bogdana Wysockiego radnego Gminy Suchożebry
o uwzględnienie w planach inwestycyjnych powiatu budowy zatoki autobusowej
przy Szkole Podstawowej w Krześlinie. Zarząd nie widzi możliwości
wybudowania zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Krześlinie.
Szerokość pasa drogowego przy szkole jest niewystarczająca na wykonanie
normatywnej zatoki autobusowej o szerokości 3,0 m oraz chodnika dla pieszych
o szerokości 1,5 m. W chwili obecnej na całej długości działki szkolnej
wybudowany jest chodnik z płyt betonowych.
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253) oraz
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 9.08.2017 r. – 7.09.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

5. przyjął projekt odpowiedzi na wniosek Pani Małgorzaty StolarzewskiejSierakowskiej – członka Zarządu Powiatu w Siedlcach zgłoszony podczas posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 21lipca br.
na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2017 r.
1. wyraził zgodę na przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Brawa 1,9D,
o numerze VIN: ZFA18200004154515, nr rej. BHA 89CW, oraz na dokonanie fizycznej

likwidacji, poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa.
2. rozpatrując wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym postanowił
nieodpłatnie przekazać komputery wraz z oprogramowaniem o numerach inwentarzowych:
II/491-1/102/4/22 i II/491-1/103/4/22 oraz zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa
ww. komputery wraz z oprogramowaniem po dokonaniu ich przekazania.
3. postanowił przyznać dodatek motywacyjny w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego na okres 6 miesięcy, tj. od września 2017 r. do lutego 2018 r.:
 Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim
4. postanowił nie udzielać dofinansowania na realizację zadania pn.: „ezdrowie –
SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku”, ze względu na brak środków w budżecie powiatu.
5. postanowił przyjąć projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2018-2020” i skierować do konsultacji społecznych.
6. przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018” i skierował do konsultacji społecznych.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie uzgodnić koncepcje projektu pn. „Przebudowa mostu z dojazdami
w ciągu drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy”,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3654W (działka nr ew. 306) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 40/2
i 42/3 w miejscowości Pieńki, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 3604W (działka
nr ew. 616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 616/2)
w miejscowości Żeliszew Podkościelny w celu prowadzenia robót polegających
na budowie linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W (działka
nr ew. 616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 616/2)
w miejscowości Żeliszew Podkościelny poprzez umieszczenie linii kablowej SN15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV na okres 31.08.2017r. – 31.12.2047 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569, 725) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 475), ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3606W (działka nr ew. 533/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 144/3 w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna, określając
parametry techniczne,





zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w celu
przebudowy zjazdu na działkę nr ew. 199/4 w miejscowości Zaliwie-Szpinki,
w dniach 17-18 sierpnia 2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
przekazać Gminie Siedlce kostkę z rozbiórki chodnika podczas przebudowy
drogi powiatowej nr 3686W.

8. przyjął projekt porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia Nr 7.2013
Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013 r., w sprawie powierzenia Wójtowi
Gminy Przesmyki wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu
Siedleckiego”.
9. przyjął i skierował na posiedzenie merytorycznych komisji:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2017 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2017 r.,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013 – 2016 w roku 2016,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2017 r.,
 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej
i świątecznej pomocy zdrowotnej,
 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów
operacyjnych.
10. wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu
ekologicznego „Z ekologią za Pan Brat” organizowanego podczas Dożynek Powiatowych
w Mokobodach.
11. rozpatrując prośbę Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka
wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla wyróżnionych hodowców bydła z terenu powiatu
siedleckiego i wręczenie w trakcie XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która
odbędzie się podczas XXIV Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach.
12. wyraził zgodę na dofinansowanie
nagród w konkursie „Najciekawsza
i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana” organizowanego podczas festynu „Dokopiny
Ziemniaka” w dniu 10 września br. w Przesmykach.
na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 150/279/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. w odpowiedzi na „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” złożone przez Jana
Michalika, osobę prowadząca MOW w Gostchorzy, przyjął stanowisko Starosty Siedleckiego

zawarte w projekcie pisma nr SP.4331.7.2017 skierowanego do Jana Michalika osoby
prowadzącej MOW w Gostchorzy.
3. przyjął i skierował na posiedzenie merytorycznych komisji Rady Powiatu informacje
dyrektorów szkół dotyczące przygotowań ZSP Mordy, SOSW w Stoku Lackim, Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim do nowego roku szkolnego 2017/2018.
4. podjął uchwałę Nr 150/280/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom
Wydziału Spraw Społecznych do dokonywania wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze
instytucji kultury.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok i skierował na posiedzenie
merytorycznych komisji Rady Powiatu.
6. przyjął i skierował na posiedzenia merytorycznych komisji Rady Powiatu:
 informację na temat realizacji zadań realizowanych przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach,
 informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim o stanie środowiska,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 r,
 informację na temat realizacji zadań w I połowie 2017 r. przez Wydział
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2017 roku.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew.53) w miejscowości Sosna – Korabie w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV do działki nr ew. 77/2
w terminie 23.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 53) w miejscowości Sosna – Korabie poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4kV do działki nr 77/2 na okres 23.08.2017 r. –
31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka
nr ew. 197/1) w miejscowości Suchodołek w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 221/4
w terminie 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
(działka nr ew. 197/1) w miejscowości Suchodołek w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 221/4



na okres 29.08.2017 r. – 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnić projekt w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłoczonej (cztery przejścia poprzeczne i wzdłuż pasa drogowego
na odcinku ok. 60 m) w pasie drogi powiatowej nr 3616W.

8. wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu Adamowi Oklińskiemu, pochodzącego
z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W granica miasta
Siedlce-droga krajowa nr 2 o łącznej ilości 1,72 m3.
9. wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu Jerzemu Krasnodębskiemu, pochodzącego
z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W granica miasta
Siedlce-droga krajowa nr 2 o łącznej ilości 5,21 m3.
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 151/281/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 151/282/2017 w sprawie przedstawienia „Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020
za I półrocze 2017 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 2017-2020 za I półrocze 2017 roku”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. podjął uchwałę Nr 151/283/2017 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 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 2017 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
4. podjął uchwałę Nr 151/284/2017 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2017 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 2017 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
5. podjął uchwałę Nr 151/285/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew.
477, obręb Borki gmina Wodynie oraz działka nr ew. 405, obręb Seroczyn gmina Wodynie
w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 486
w miejscowości Borki”.

6. podjął uchwałę Nr 151/286/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew.
322, obręb Wodynie gmina Wodynie w zakresie niezbędnym do realizacji prac
pn. „Przebudowa ulicy Polnej, działka ewid. nr 345 w miejscowości Wodynie”.
7. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 366/27 o powierzchni 0,1224 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 75 zł.
75 zł/m2 x 1224 m2 = 91 800 zł – wysokość odszkodowania za działkę.
8. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku funkcyjnego Pani
Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim, w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego.
9. postanowił przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach:
 komputer wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: II/491-1/105/4/22,
o wartości początkowej 2 440 zł oraz postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach powyższego komputera z oprogramowaniem,
po dokonaniu przekazania.
10. postanowił przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie:
 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/81/1/13
o wartości początkowej 3 618,59 zł,
 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/90/1/14
o wartości początkowej 3 618,59 zł.
Zarząd postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
powyższych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.
11. postanowił przekazać nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynku:
 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/84/1/14
o wartości początkowej 3 618,59 zł oraz postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej
Starostwa
Powiatowego
w
Siedlcach zestawu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.
12. wyraził zgodę na rozebranie budynku gospodarczego oraz ziemnego zbiornika
na wodę, będących na placu Obwodu Drogowego w Broszkowie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego w postaci studni głębinowej o numerze
inwentarzowym: I/211-2/1/5/18 i wartości początkowej 17 129,92 zł poprzez
rozebranie urządzeń i przekazanie do punktu skupu złomu i zasypanie studni,
 zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach środka trwałego w postaci studni głębinowej, o numerze inwentarzowym
I/211-2/1/5/18 i wartości początkowej 17 129,92 zł po dokonaniu fizycznej likwidacji.
13. przyjął projekt odpowiedzi na interpelacje radnego Pana Bartłomieja Kurkusa,
złożone na XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 16 sierpnia.

14. rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia „Nasze Iganie” z Nowych Igań,
postanowił dofinansować zakup koszulek dla uczestników rajdu rowerowego organizowanego
w dniu 9 września.
15. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy
o samorządzie. Finał konkursu odbędzie się podczas dożynek Gminy Siedlce w dniu
10 września br. w Strzale.
16. przyjął:
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 informację Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków
pomocowych do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2017 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 r.,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,
 informację na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,
 informację na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Siedlcach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
17.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 739, 509/1, 705/11) poprzez
umieszczenie sieci wodociągowej na okres 29.08.2017 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 3666W
w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 509/1, 705/11, 739 w celu
wykonania sieci wodociągowej w dniu 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3603W w miejscowości Koszewnica na działkę nr ew. 84/2,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka
nr ew. 80) w miejscowości Krześlinek w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki
nr ew. 111 w dniu 31.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka nr
ew. 80) w miejscowości Krześlinek poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 111 na okres 1.09.2017 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 3634W (działka nr ew.
1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu prowadzenia robót








polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV do działki nr ew. 955 w dniu 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew.
1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 955 na okres
29.08.2017 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 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach: 28.08.2017 r. – 8.09.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na sprzedaż Panu Radosławowi Strzalińskiemu 5 m3 drewna
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych Powiatu Siedleckiego,
wyraził zgodę na sprzedaż Panu Andrzejowi Dmowskiemu 6 m3 drewna
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych Powiatu Siedleckiego.
STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

