SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 152/287/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 152/288/2017 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na
podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.
3. podjął uchwałę Nr 152/289/2017 w sprawie
Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

uchwalenia

Regulaminu

4. postanowił:
 przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Podnieśno zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/82/1/14,
 przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli zestaw komputerowy
wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/85/1/14,
 zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu ich przekazania.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Ozorów (działka nr ew. 1019) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 1748),
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2050W
(działka nr ew. 1041/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 718
w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
514/1 w miejscowości Kotuń,
 nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy
nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 r., poprzez zapis: „usytuowanie budynku
gospodarczego I w odległości 1,5 m od granicy działki nr ew. 246
w miejscowości Tarków gmina Przesmyki”,
 nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Kotuń
RRG.6730.11.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., poprzez zmianę zapisu:
- w rozstrzygnięciu decyzji, dział II, punkt 1, ppkt 4 linijka piąta dotychczasowa
treść: „szerokość elewacji frontowej do 11 m” otrzymuje następujące
brzmienie:
„szerokość
elewacji
frontowej
do
12
m”.
– w rozstrzygnięciu decyzji, dział II, punkt 1, ppkt 5, linijka piąta, dotychczasowa
treść: „szerokość elewacji frontowej do 8 m” otrzymuje następujące brzmienie:
„szerokość elewacji frontowej do 10 m”,
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wyraził zgodę na sprzedaż
2,52 m3 drewna
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych Powiatu Siedleckiego, za kwotę (289,80 zł netto) 312,98 zł brutto.

6. 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 XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
14 września br.
7. przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata
2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku za 2016 rok i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
8. postanowił dofinansować zakup pamiątkowych medali uczestnikom
Mazowieckiego Duathlonu Doliną Liwca, organizowanego w dniu 16 września br.

III

9. postanowił o zorganizowaniu Finału Konkursu na najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 17 września w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
10. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie w dniu 14 września br. o godz. 1600 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem
obrad:
 podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem
Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego
Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa
i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu
siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku.
na posiedzeniu w dniu 11 września 2017 r.
1. 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 i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
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.
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4. zatwierdził zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021. Zarząd postanowił o przekazaniu
jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021, do wykorzystania przy opracowywaniu projektu
budżetu na 2018 r.
5. podjął uchwałę Nr 153/290/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
6. podjął uchwałę Nr 153/291/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
7. postanowił o powierzeniu gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018. Zarząd zaakceptował
projekt porozumienia z gminami w przedmiotowej sprawie.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 nieodpłatnie przekazać Wójtowi Gminy Paprotnia drewno pozyskane
z wycinki drzewa gatunek klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogi powiatowej,
na działce nr ew. 140 obręb Paprotnia, w zamian za wycinkę drzewa
i uprzątnięcie terenu,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 491) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 507/3),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W (działka nr ew. 559) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 610
w miejscowości Niwiski,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 445/8,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w celu budowy
zjazdu na działkę nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk w dniach 14 – 15
września br.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 294),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową
budynku szkolnego (działka nr ew. 158/10),
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3605W w miejscowości Kotuń, na działkę nr ew. 894.
9. podjął uchwałę Nr 153/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
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10. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
12. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Korczew
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
13. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
14. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę 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.



15. postanowił:
przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Suchożebrskiej zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: I/491-1/94/1/15,
zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.

16. podjął uchwałę Nr 153/293/2017 w sprawie planu kontroli nad organizatorami
pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2018 r.
17. wyraził zgodę Stowarzyszeniu Akademia Sztuki Walki
na zmianę
miejsca przeprowadzenia Turnieju Karate Kyokushin Ibn o Puchar Starosty Siedleckiego.
Turniej przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół w Suchożebrach ul. Siedlecka 6.
18. pozytywnie zaopiniował projekty zmienionych arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2017/2018:
 Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
po uwzględnieniu wyjaśnień dyrektora SOSW w Stoku Lackim w związku
z uwagami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
19. pozytywnie zaopiniował wysokość dziennej stawki żywieniowej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.
20. rozpatrując prośbę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach postanowił dofinansować organizacją przez Uczelnię Festiwalu Nauki i Sztuki
w Siedlcach w dniach 19 – 22 października br.
21. postanowił dokonać zmian w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku” stanowiącej załącznik do uchwały
nr 151/283/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. W związku z dokonanymi zmianami
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wymieniono stronę 15, tabelę nr 1 i tabelę nr 3 w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku”.
Tak zmieniony załącznik do powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu w miejsce załącznika przekazanego pismem F.3034.8.9.2017
z dnia 29 sierpnia br.
postanowił zwiększyć środki finansowe na organizację Finału Konkursu na
najlepszą Orkiestrę Dętą Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 17 września w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 154/295/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
2. rozpatrując wniosek Banku PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży i Najmu
Nieruchomości Zespół Umów i Lokalizacji w Warszawie, o obniżenie stawki czynszu najmu
powierzchni w lokalizacji Siedlce ul. Piłsudskiego 40, postanowił utrzymać dotychczasowe
warunki umowy.
3. rozpatrując prośbę p.o. Kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił o zawarciu nowej
umowy na wynajem garażu oraz części wiaty garażowej w budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.
4. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku ruchomego zgodnie
z zał. nr 4, po dokonaniu likwidacji poprzez zniszczenie lub utylizację.
5. zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego przekazanym
pismem LEX-S.4131.12.2017.MR z dnia 9 września 2017 r.
6. podjął uchwałę Nr 154/296/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 42/16) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
42/15),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb
Czachy (działka nr ew. 569) w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego
przyłącza światłowodowego,
 pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/8
z miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3675W (działka nr ew. 39/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 183/19 w miejscowości Polaki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
(działka nr ew. 657) w miejscowości Cisie Zagrudzie w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, ustalił
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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
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 262/1,
na okres 20.09.2017 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 3640W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 19.09.2017 – 19.10.2017, ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W
w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 31.10.2017 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
(działka nr ew. 185) w miejscowości Stara Dąbrówka w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 85/2, na
okres 19.09.2017 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,
rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie
powiatu na 2018 r. następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W na odcinku
Mokobody-Męczyn o długości 2 400 m, 2. Opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W na odcinku MokobodyOsiny Górne o długości 2 870 m, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W
na odcinku Zaliwie Szpinki-Wólka Proszewska o długości 2 700 m, 4. Remont
drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary-Dmochy o długości 800 m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2018 r.

8. przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego
w roku szkolnym 2016/2017 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
9. rozpatrzył propozycje i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektów
Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020 oraz
Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zgodnie z propozycją
Wydziału Spraw Społecznych.
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10. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018-2020 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
12. postanowił o ufundowaniu pucharów, dla drużyn uczestniczących
w IX Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiatu Siedleckiego.
13. postanowił nie dofinansowywać w 2017 r. zakupu samochodu operacyjnego dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
14. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,
 zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych,
 w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
 w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
 w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
 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,
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego,
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2020,
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu na 2018 rok,
skierował również:
 informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku,
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2017 roku,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2020 za I półrocze 2017 roku,
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informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze
2017 roku,
 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2017 roku,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013 – 2016 w roku 2016,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2017 roku,
 informację na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,
 informację na temat udzielonych świadczeń przez Stację Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego z zakresu transportu medycznego,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach spółka z o.o.,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd
Powiatu
postanowił
wprowadzić
następujące
autopoprawki
w sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020
z perspektywą do 2025 roku:
 strona 3 Cel operacyjny 2 Wsparcie konkurencyjności gospodarczej Powiatu akapit
pierwszy od góry otrzymuje brzmienie: „Starostwo Powiatowe w Siedlcach jest
członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, która działa na terenie powiatu
siedleckiego na terenie gmin: Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń, Suchożebry,
Mokobody, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Domanice.”
 strona 21 w pkt 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 28 lutego
2016 r. wysłuchało ok. 70 osób.”
 strona 21 w pkt 5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 13 marca
2016 r. wysłuchało ok. 70 osób.”
 strona 21pkt 6 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wystawę obejrzało w dniu
4 marca 2016 r. około 200 osób.”
 strona 21pkt 7 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wystawę obejrzało w dniu
21 marca 2016 r. około 200 osób.”
 strona 21 pkt 13 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 1 maja
2016 r. wysłuchało ok. 80 osób.”
 strona 21 pkt 14 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 3 maja
2016 r. wysłuchało ok. 80 osób.”
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Sprawozdanie po wprowadzonych autopoprawkach Zarząd Powiatu przyjął i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
15. postanowił dofinansować zakup nagród dla wyróżniających się pszczelarzy
Podlaskiego Koła Pszczelarzy w Siedlcach.
16. postanowił dofinansować zakup medali i pucharów uczestnikom II Spartakiady
Integracyjnej Skórzec 2017.
17. wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie
drogowym dróg powiatowych
w ilości 3 m3.
na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r.
1. przyjął projekt aneksu nr 3/2017 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
2. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 –
2020” w roku 2016,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2016,
 informację o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie Oddział w Siedlcach w 2016 roku,
 informację na temat działalności Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015” za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz z wykonania
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019
z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. postanowił o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom szkół
i placówek oświatowych:
 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
4. zapoznał się i zaakceptował projekt pisma do dyrektora Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w związku z obniżeniem przez
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ poziomu środków finansowych przeznaczonych
na rehabilitację mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
5. rozpatrując prośbę dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podl., postanowił nie udzielać
pomocy w pozyskaniu inkubatora transportowego wyposażonego w sprzęt do wentylacji
mechanicznej, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu.
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6. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.
7. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Olimpiada
odbędzie się 18 października br. w Sali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21.
8. postanowił:
o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego BMW X3 D, o numerze identyfikacyjnym VIN:
WBAPB51010WB05938 i numerze rejestracyjnym: LBI 15326. Dokonać sprzedaży
w drodze licytacji powyższego samochodu. Zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego samochodu, po dokonaniu sprzedaży,
 o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego Ford Mustang GT, o numerze identyfikacyjnym
VIN: 1FAFP45X41F157523 i numerze rejestracyjnym: WD 40339. Dokonać
sprzedaży w drodze licytacji powyższego samochodu. Zdjąć z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego samochodu, po dokonaniu sprzedaży.






9. postanowił:
przekazać nieodpłatnie Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej RP
w Paprotni: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, o numerze inwentarzowym
I/491-1/89/1/14, komputer wraz z oprogramowaniem o numerze inwentarzowym II/4911/104/4/22,
zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach powyższy zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem i komputer wraz z oprogramowaniem,
po dokonaniu ich przekazania.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 136),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku królikarni (działka nr
ew. 1112/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 90),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Ozorów (działka nr ew. 1019) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1748,
na okres 26.09.2017 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 3645W
(działka nr ew. 1019) w miejscowości Ozorów w celu prowadzenia robót
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polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV
do działki nr ew. 1748, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.173.2016 z dnia 12.12.2016 r.
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją inwestycji
farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 871/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dniach 27.09.2017 r. – 10.10.
2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 114,
na okres 26.09.2017 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 3929W
w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 114) w dniu 26.09.
2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Stoku Lackim w Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Stoku Lackim i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
12. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
13. postanowił o wpisaniu do przyjętego przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu
11 września br. projektu porozumienia z gminami z terenu powiatu siedleckiego w sprawie
powierzenia realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2017/2018, w § 1 ustępu 2 następującej treści: „2. „Przyjmujący” zobowiązuje się
do informowania „Powierzającego” o podjętych w danym dniu działaniach związanych
z odśnieżaniem dróg powiatowych, do końca następnego dnia roboczego, w formie
powiadomienia e-mailowego do Wydziału Dróg na adres: apotyra@powiatsiedlecki.pl”.
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na posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 156/297/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 156/298/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
3. postanowił:
1. Naliczyć i przekazać dotację na m-c IX br. dla MOW Gostchorz dla uczniów
zgłoszonych na 1 IX br. przyjmując limit miejsc – 44 w tym dla:
- wychowanków MOW - 36 wychowanków korzystających; koszt utrzymania 4.753,40 zł, - 8 nowych skierowanych niedoprowadzonych; koszt utrzymania 2.376,71 zł
- uczniów Gimnazjum - 33 uczniów; koszt kształcenia - 1.288,20 zł
- uczniów Szkoły Podstawowej – 3 uczniów; koszt kształcenia - 1.269,16 zł
wyliczony szacunkowo w załączniku, do czasu zajęcia stanowiska przez MEN.
2. Wstrzymać naliczanie i przekazanie dotacji dla uczniów pobierających naukę poza
MOW do czasu wyjaśnienia dokumentacji w toku kontroli,
3. Wstrzymać dotowanie nowouruchomionego obiektu dla 27 wychowanków
(Gostchorz 53B) do czasu wyjaśnienia z MEN i uzyskania subwencji oświatowej,
4. Naliczyć i przekazać dotację dla uczniów zgłoszonych przez MOW w Wojnowie
przyjmując:
- wychowanków MOW – 36 wychowanków; koszt utrzymania - 4.753,40 zł
- 3 wychowanków skierowanych niedoprowadzonych;
koszt utrzymania - 2.376,71 zł
- uczniów Gimnazjum – 33 uczniów; koszt utrzymania - 1.288,20 zł
- uczniów Szkoły Podstawowej – 3 uczniów; koszt utrzymania - 1.269,16 zł
Wyliczony szacunkowo w załączniku, do czasu zajęcia stanowiska przez MEN.
5. Wstrzymać naliczanie i przekazanie dotacji dla uczniów pobierających naukę poza
MOW Wojnów do czasu kontroli dokumentacji.
na posiedzeniu w dniu 2 października 2017 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
Powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie
w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2050W o długości 1 300 m w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3667W na odcinku od cmentarza przez miejscowość Krzesk Majątek
do miejscowości Kośmidry (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia),
3. Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 3642W od drogi nr 2
w kierunku miejscowości Tęczki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
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rozpatrzył wniosek Pana Pawła Przesmyckiego – radnego Gminy Przesmyki
o ujęcie w budżecie powiatu na 2018 r. wykonania chodnika w miejscowości
Przesmyki o długości 100 m w ciągu drogi powiatowej nr 3664W. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej , na okres 10.10.2017 r. – 31.12.2038 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew.42/15 w miejscowości Błogoszcz,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 1385),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3626W (działka nr ew. 358) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew.423/1 w miejscowości Paprotnia,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do działki nr ew. 214/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 214/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją inwestycji
budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 871/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 754/18) w dniu 3.10.
2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3609W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 679) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
522),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 754/18
na okres 3.10.2017 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,
pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie
(działka nr ew. 988/2) oraz w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 806)
13










gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi
powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.80.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków
(działka nr ew. 1418) gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
drogowym drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.85.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Wola Suchożebrska (działka nr ew. 327) w celu budowy
przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 314/3,
rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej - Sierakowskiej – radnej
Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących
zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni
asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Przygody o długości
500 m, 2. Budowa chodnika na odcinku Krynica – Stany Duże w ciągu drogi
powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory o długości 700 m oraz wykonanie
nakładki bitumicznej na odcinku Krynica – Nakory o długości 1 450 m,
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska o długości 1 500 m oraz przebudowa zakrętu
w miejscowości Krześlin. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.
wyraził zgodę na samodzielną wycinkę dwóch drzew rosnących w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki na
wysokości działki nr ew. 196 oraz działki nr ew. 191/1, w zamian za pozyskane
drewno i uprzątnięcie terenu,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu
na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Budowa chodnika na odcinku Krynica – Stany Duże
w ciągu drogi powiatowej nr 3612W o długości 700 m, 2. Budowa chodnika oraz
nakładki w miejscowości Podnieśno, 3. Wykonanie nakładki w ciągu drogi
powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.

3. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2017,
 informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2017/2018,
 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 11 października 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 158/299/2017 w sprawie dokonania zamian w budżecie powiatu
na 2017 r.
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2. 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 i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 4.000.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. rozpatrując prośbę firmy FEDRO sp. z o.o. Osieck ul. Kolejowa 1
postanowił o nienaliczaniu kar umownych z tytułu niezrealizowanych w terminie robót
wynikających z umów: nr D.273.22.2017 z dnia 7.07.2017 r. – dotyczy zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn, na odcinku Dziewule – Grodzisk”
oraz nr D.273.23.2017 z dnia 7.07.2017 r. – dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3628W Przesmyki – Zawady – Suchodół Wielki – Wojnów na odcinku Przesmyki – Zawady”.
6. podjął uchwałę Nr 158/300/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla oraz Pana Sławomira Górki radnych Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3638W – ul. Klonowa
w Zbuczynie o długości 1 000 m, 2. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi
powiatowej nr 3638W na odcinku od drogi powiatowej nr 3666W do
miejscowości Choja o długości 1 500 m, 3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej
w ciągu drogi powiatowej nr 3656W – ul. Lipowa w Zbuczynie o długości
300 m, 4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr
3656W na odcinku Okniny Stare – Radomyśl o długości 1 200m, 5. Wykonanie
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Grodzisk
o długości 700 m, 6. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Januszówka o długości 700 m, 7. Wykonanie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie o długości 700 m,
8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3640W –
na odcinku od drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Rzążew o długości
1 200 m, 9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr
3639W – od drogi powiatowej nr 3641W do miejscowości Modrzew o długości
700 m, 10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr
3667W na odcinku Krzesk Majątek – Kośmidry o długości 3 000 m,
11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3642W
Krzesk – Tęczki o długości 2 000 m, 12. Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka o długości 1 000 m,
13. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W – ul. Akacjowa
w miejscowości Dziewule o długości 1 000 m. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
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rozpatrzył wniosek Pana Wiesława Klimka – radnego Powiatu o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin – Polaki. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Henryka Kornecia i Pani Małgorzaty Osińskiej –
radnych Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r.
wykonania następującego zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej:
1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na
odcinku Krynica – Stany Duże. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Oknińskiego – radnego Gminy Wiśniew
o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania remontu drogi
powiatowej nr 3656W na odcinku Stare Okniny – Radomyśl o długości
1 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w planie budżetu powiatu na
2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie,
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki o długości 700 m, 3. Wykonanie projektu drogi
powiatowej nr 3667W na odcinku Krzesk - Majątek – Krzesk - Królowa Niwa,
4. Wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej
i ul. Młynarskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie budżetu powiatu
na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
nr: 3652W, 3648W o długości 700 m, 2. Wykonanie chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 3651W, w miejscowości Olszyc Włościański
o długości 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Osińskiej – radnej Gminy Suchożebry
o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy drogi
powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica – Nakory o długości 1 450 m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu powiatu na
2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Korczew
- Laskowice, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W na odcinku LaskowiceGóry-Drażniew-Tokary, 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości
Korczew, 4. Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Korczew w ciągu
drogi powiatowej nr 3934W, 5. Budowa chodnika w miejscowości Drażniew
w ciągu drogi powiatowej nr 3620W, 6. Budowa chodnika w miejscowości
Tokary w ciągu drogi powiatowej nr 3663W, 7. Budowa chodnika
w miejscowości Szczeglacin w ciągu drogi powiatowej nr 3936W. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,
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rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek – radnej Gminy Siedlce o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy drogi powiatowej
nr 3632W od drogi nr 698 wraz z wykonaniem odwodnienia, chodnika, ścieżki
rowerowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Skolimowskiego – radnego Gminy
Przesmyki o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy
drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – granica powiatu – Hruszew
o długości 2 700 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Kamieniec o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy drogi powiatowej
nr 3647W na odcinku Kamieniec – Dobrzanów. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na
drogach powiatowych: 1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg
powiatowych nr: 3651W, 3648W na odcinku Olszyc Włościański do boiska
sportowego o długości 800 m, 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 3635W w miejscowościach: Przywory Duże,
Domanice Kol. na odcinku od granicy Gminy do Szkoły Podstawowej
w Domanicach Kol. o długości 4 700 m oraz uwzględnienie tej inwestycji
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planie budżetu powiatu na
2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3675W
na odcinku Józefin – Polaki, 2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3659W w miejscowości Bojmie, 3. Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3605W ul. Reymonta w Kotuniu, 4. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od mostu na rzece
Liwiec do miejscowości Przygody o długości 4 000 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2018 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o przebudowę drogi powiatowej
nr 3663W na odcinku Łysów-Hruszew przebiegającej przez tereny Gminy
Przesmyki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Marioli Bobrowskiej - radnej Gminy Suchożebry
o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2018 budowy chodnika dla pieszych w ciągu
drogi 3615W w miejscowości Kownaciska długości ok. 1500 m. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu
Siedleckiego o wprowadzenie do budżetu powiatu na rok 2018 niżej
wymienionych zadań inwestycyjnych:
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1. a) budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3666W okolice
Przejazdu kolejowego i dalej w kierunku miejscowości Pustki, chodnik
w miejscowości Pustki i Grubale. Remont nawierzchni asfaltowej ze względu
na liczne ubytki,
b) remont istniejących chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości
Stok Lacki w ciągu drogi powiatowej nr 3666W,
c) budowa chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości
Stok Lacki po drugiej stronie,
d) remont nawierzchni na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości Stok Lacki
2. budowa drogi powiatowej 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku
Lackim do miejscowości Błogoszcz,
3. budowa drogi powiatowej nr 3633W od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do
drogi krajowej nr 2,
4. remont drogi powiatowej nr 3632W:
a) remont nawierzchni w miejscowości Błogoszcz,
b) remont nawierzchni od ośrodka zdrowia w Pruszynie do drogi woj. 698,
c) remont chodnika w miejscowości Pruszyn i Pruszynek,
d) budowa nowego chodnika w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek,
Błogoszcz i Golice od szkoły do boiska szkolnego,
5. na drodze powiatowej nr 3617W wykonanie:
a) nawierzchni na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,
b) przebudowa chodnika na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,
c) budowa chodnika na odcinku Żabokliki - Golice,
d) budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica miasta Siedlce-Golice,
6. na drodze powiatowej nr 3616W remont nawierzchni, budowa chodników
i ścieżki rowerowej, remont mostu.
7. na drodze powiatowej nr 3644W remont chodnika i budowa ścieżki
rowerowej (Iganie-droga krajowa nr 2),
8. na drodze powiatowej nr 3634W remont nawierzchni i budowa chodnika
(Wołyńce-Mościbrody) ,
9. budowa ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim,
wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych
w ilości 1 m3 za kwotę netto 115,00 zł - kwota brutto 124,20 zł,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza
wodociągowego (przecisk poprzeczny pod jezdnią) w dniu 11.10.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1319/1,
na okres 11.10.2017 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 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do działki nr ew. 42/15,
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1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.39.2017 z dnia 21.03.2017 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez
umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 26), 2. Zezwolił Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany
(działka nr ew. 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26) w terminie 1.01.2018 r. – 31.12.
2047 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb
Rudnik Mały (działka nr ew. 42/2), obręb Rudnik Duży (działka nr ew. 599)
w celu budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy
aglomeracją warszawską a miastem Siedlce,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 294 na
okres 11.10.2017 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 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 294) w dniu
11.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych w dniu 11.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) poprzez umieszczenie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 11.01.2017 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 3634W obręb
Myrcha (działka nr ew. 939/1), obręb Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)
w
celu
lokalizacji
doziemnego
telekomunikacyjnego
przyłącza
światłowodowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
753),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1083/17 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa.

8. podjął uchwałę Nr 158/301/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
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9. postanowił dofinansować zakup pucharów dla uczestników III Skórzeckiego Biegu
Niepodległościowego.
10. postanowił nie dofinansowywać wykładu nt. „Fizjoterapia w codziennym życiu
kobiety” podczas Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
Ekologii i Przedsiębiorczości.
11. postanowił, aby wystąpić do Powiatu Warszawskiego Zachodniego o zapłatę
za pobyt dziecka wychowanki z powyższego Powiatu w Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach, w okresie od 21.06.2017 r. do 2.08.2017 r.
12. odmówił Gminie Wodynie opiniowania programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Wodynie do 2032 r.
13. przyjął informację dotyczącą inwestycji realizowanej przez Powiat Siedlecki pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory”, będącą odpowiedzią na
interpelację ustną radnego Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na XXXIII sesji Rady
Powiatu w Siedlcach w dniu 29 września br.
14. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomiędzy Powiatem Siedleckim
a
działającym w imieniu VITALCATERING.PL, na stawianie
przenośnej tablicy informacyjnej (potykacza informacyjnego) przy chodniku od strony
ul. Piłsudskiego 40 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach na okres jednego
roku, tj. od 25.01.2018 r. do 24.01.2019 r.
na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1313/6 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych w dniu 24.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie
doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres
24.10.2017 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,
 nie wyraził zgody na sfinansowanie przez Powiat budowy 5 zjazdów na posesje
w miejscowości Kolonia Tokary w ciągu drogi powiatowej nr 3663W,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osiny Górne o uwzględnienie
w budżecie powiatu wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 3611W
na odcinku Mokobody – Osiny Górne. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
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zmienił w części decyzję nr D.6853.1.66.2015 z dnia 31.05.2016 r., poprzez
dodanie punktu 3a „W miejscowości Kownaciska (działka ew. nr 236)
dopuszcza się umieszczenie kolektora sanitarnego w kierunku osi jezdni,
w maksymalnej odległości 1,2 m od pierwotnej lokalizacji, zgodnie
z załącznikiem mapowym nr 1 i 2”,
rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia – radnego Powiatu o ujęcie w planie
budżetu na 2018 r. wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3657W
na odcinku Józefin – Polaki, 2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3659W Bojmie – Żdżar, 3. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3605W
na odcinku Chlewiska – Nowaki, 4. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3602W
na odcinku Koszewnica – Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.

2. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2017/2018.
3. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego,
 zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł,
 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,
 powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych,
 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku
Lackim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim,
 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w Branżową Szkołę
I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.
 programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020,
 programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
skierował również:
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych
w roku 2017,
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2016/2017,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020
w roku 2016,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020 w roku 2016,
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raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata
2004 – 2015 za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020
– 2023 za okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.
4. postanowił utrzymać na terenie powiatu siedleckiego trzy punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2018 r. w dotychczasowych lokalizacjach tj.:
 Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, ul. 3 Maja 2,
 Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41.
na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r.
1. podtrzymał swoją decyzję podjętą na posiedzeniu w dniu 28.08.2017 r., o wypłacie
odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 366/27
o powierzchni 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.
2. rozpatrując prośbę Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o przedłużenie
umowy najmu części wiaty garażowej w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy
ul. Piłsudskiego 40 o powierzchni 10,00 m2 wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy najmu na
okres 36 miesięcy tj. od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
3. postanowił o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Seat Cordoba nr VIN:
VSSZZZ6KZWR116731 nr rej. WM 76072, z wartością początkową określoną przez
rzeczoznawcę.
Zarząd postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji w/w samochodu – po przyjęciu do ewidencji
Starostwa, poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. rozpatrując prośbę firmy AS Projekt
Warszawa
ul. Mydlarska 55 postanowił o nienaliczaniu kar umownych z tytułu przekroczenia terminu
realizacji umowy nr D.273.2.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1327 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 451/6, 647/3)
w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe
Opole ul. Lipowa gm. Siedlce (działka ewid. nr: 31, 654)”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr D.6853.1.87.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz nr 3633W
w miejscowościach: Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253), Pruszynek (działka nr
ew. 140) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres
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od 1.11.2017 r. do 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 3652W obręb
Czachy (działka nr ew. 569), Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu
lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 296).

6. podjął uchwałę Nr 160/302/2017 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
7. zaakceptował projekt umowy nr WRR/000304/07/D o realizację przez samorząd
powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
8. zaakceptował projekt umowy nr WRR/000303/07/D o zaliczkowe dofinansowanie
projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
9. 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 w dniu 25 października br.
10. dokonał zmian w tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego
na rok 2017 stanowiącej załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Zmiana dotyczy poz. 12
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola
Wodyńska” – w wyniku otwarcia ofert zwiększono nakłady na zadaniu o kwotę 1 116 133 zł.
Tak zmienioną tabelę nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017
Zarząd Powiatu przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 25 października br.
w miejsce tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017,
przekazanej z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego, przy piśmie OR.0022.46.2017 z dnia
16 października br.
na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 161/303/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
2. podjął uchwałę Nr 161/304/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
3. podjął uchwałę Nr 161/305/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
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zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 295) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 67/6 w miejscowości Helenów,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Stary Bartków do działki nr 210/3,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew. 140) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 753
w miejscowości Grabianów,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nr ew.: 939/1, 1065/1)
poprzez
umieszczenie
doziemnych
telekomunikacyjnych
przyłączy
światłowodowych na okres od 16.11.2017 r. do 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 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu zmiany linii
napowietrznej nn 0,4 kV na linię kablową,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
445/8),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 483/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 491) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych w dniu 31.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew.
491) w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 507/3, na okres od 31.10.
2017 r. do 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
w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nr ew.: 939/1, 1065/1)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w dniu 16.11.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek (działka nr ew. 117/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 68,
nie obniżać firmie KBTO sp. z o.o. Operatorowi Sieci Szerokopasmowej Internet
dla Mazowsza Warszawa stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej w pasie drogowym,
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przekazać nieodpłatnie Gminie Zbuczyn drewno pozyskane z wycinki drzew
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3638W (ul. Klonowa)
w miejscowości Zbuczyn, w ilości 9,70 m3,
uznał, że prawo własności do dwóch drzew gatunek lipa rosnących na granicy
działki nr ew. 939 i drogi powiatowej nr 2044W obręb Dąbrowa, należy
do właściciela działki nr ew. 939 obręb Dąbrowa,
uznał, że prawo własności do dwóch drzew gatunek klon rosnących na granicy
działki nr ew. 93/2 i drogi powiatowej nr 3654W obręb Pieńki, należy
do właściciela działki nr ew. 93/2 obręb Pieńki.

5. podjął uchwałę Nr 161/306/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej.
6. przyjął informację dotyczącą rozliczenia przekazanych w 2016 r. środków
finansowych PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 162/307/2017 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez
Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2017 roku.
2. rozpatrując prośbę Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dział Zarządzania
i Administrowania Nieruchomościami nie wyraził zgody na zawarcie umowy najmu
powierzchni użytkowej (15 m2) z przeznaczeniem na prowadzenie obsługi bankowo-kasowej
w Oddziale Celnym w Siedlcach, w okresie 1.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 122/1) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku hali
magazynowej (działka nr ew. 141),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 51/1).
4. zapoznał się z informacją o pozytywnych opiniach Komisji Rady Powiatu: Komisji
Budżetu; Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy dotyczących:
 projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020,
 zmiany w Tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017,
stanowiącej załącznik do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego, pozytywnie zaopiniowanej przez w/w Komisje na posiedzeniu w dniu
13.10.2017 r.
5. postanowił dofinansować do przejazdu czterech osób (trzech osób młodzieży
i opiekuna) do Powiatu Oberhavel. Osoby te będą przebywać w Powiecie Oberhavel w dniach
9 – 12 listopada br. w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej.
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6. rozpatrując prośbę Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego z siedzibą w Siedlcach ul. Warszawska 31 postanowił dofinansować zakup nagród
laureatom Mistrzostw Świata w Trójboju Siłowym.
7. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu siedleckiego, w części dotyczącej
dróg – stan na 31.10.2017 r.
8. przyjął „Założenia do projektu planu dochodów i wydatków, przychodów
i rozchodów oraz wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2018 i lata 2019 –
2021”.
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 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 pod obrady Rady w dniu
23 listopada 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 pod obrady Rady w dniu 23 listopada br.
3. podjął uchwałę Nr 163/308/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
4. podjął uchwałę Nr 163/309/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Siedleckiego.
Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego z tabelami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2017 roku oraz informacją
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku Zarząd Powiatu
postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
5. podjął uchwałę Nr 163/310/2017 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021.
Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu
postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
6. zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu przedłożonym przez
Przewodniczącego Rady Powiatu, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu
kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego i wyraził zgodę na wprowadzenie
do porządku obrad Rady Powiatu w dniu 23 listopada br.
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7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków
ich używania i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie prowadzenie w 2018 r.
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach.
9. przyjął projekt porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej na obszarze powiatu siedleckiego w 2018 r.
10. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
11. przyjął projekt porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. realizacji
zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie zapewnienia realizacji zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w latach 2017 – 2021.
12. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 155/1 o powierzchni 0,0289 ha położoną w miejscowości Błogoszcz.
13. podjął uchwałę Nr 163/311/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
14. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej 3675W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 183/19
w miejscowości Polaki gm. Kotuń”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka nr ew.
376) w miejscowości Wodynie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 483/2 na okres od 14.11.
2017 r. do 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 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483/2) w dniu 14.11.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 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 terminie 14.11.2017 – 24.11.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
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zezwolił na lokalizację i budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej
nr 3667W (działka nr ew. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
228/3 w miejscowości Krzesk-Majątek,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb
Borki Kosiorki (działki nr ew.: 80/2, 142, 258) oraz obręb Borki Sołdy (działka
nr ew. 275) w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza
światłowodowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Chlewiska (działka nr ew. 615) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do działki nr ew. 657/1,
wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 44 w miejscowości Kępa,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1385) w dniu 14.11.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew.
1249/1) w miejscowości Kotuń poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1385, na okres od 14.11.
2017 r. do 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 (działka nr ew.
1380) w miejscowości Domanice w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew.
1112/1 w dniu 16.11.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew.
1380) w miejscowości Domanice poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1112/1, na okres od 16.11.
2017 r. do 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 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku plebanii (działka nr
ew. 374/2),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
658/1 w miejscowości Chlewiska,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
658/5 w miejscowości Chlewiska,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W (działka nr ew. 509/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
622/2 w miejscowości Zbuczyn,
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zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
(działka nr ew. 1229) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 64
w miejscowości Józefin.

15. postanowił o naliczeniu kar umownych dla Przedsiębiorstwa Robót DrogowoMostowych MIKST sp. z o.o. Węgrów ul. Gdańska 69A, w ramach umowy Nr D.277.9.2017
z dnia 8 maja br. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków –
Chlewiska”. Przedmiot umowy został zrealizowany 7 dni po wyznaczonym terminie.
16. przyjął projekt umowy nr 1/2017 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 164/312/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 164/313/2017 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2017 r.
3. podjął uchwałę Nr 164/314/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
4. przyjął projekt aneksu nr 2/2017 do Umowy nr 4/2017 z dnia 28.02.2017 r. o wsparcie
realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób
z Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie
chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
5. podjął uchwałę Nr 164/315/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. podjął uchwałę Nr 164/316/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3665W na odcinku ok. 350 mb, od końca miejscowości
Klimonty w kierunku miejscowości Wólka Soseńska. Zarząd, z uwagi na brak
środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości remontu
powyższego odcinka drogi powiatowej,
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3628W w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) urządzenia
infrastruktury technicznej przyłącza i złącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb
Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu lokalizacji doziemnego
telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.
8. przyjął:
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informację nt. realizacji zadania Powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych w roku 2017,
 sprawozdanie
Wydziału
Dróg
z
przeprowadzonych
przetargów
na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień,
ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2017
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017 r.
1. postanowił nie wyrazić zgody na wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji
nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 listopada br. projektu uchwały Klubu
radnych PIS dotyczącego obniżenia wynagrodzenia Staroście Siedleckiemu, zgłoszonego przez
radnego Pana Bartłomieja Kurkusa.
na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 166/317/2017 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. podjął uchwałę Nr 166/318/2017 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działki nr ew.: 702, 647) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy
przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 403/4),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3673W (działka nr ew. 319/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 347/11 w miejscowości Bojmie,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 2044W (działka nr ew. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 320/1 w miejscowości Wólka Łysowska,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 296) w terminie –
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28.11.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka nr ew.
329/1) w miejscowości Lipiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 296, na okres od 28.11.
2017 r. do 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 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 48/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy
przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 403/4),
1. Stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.104.2017 z dnia 17.07.2017 r.
w sprawie wydania zezwolenia 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., 2. Zezwolił Wójtowi Gminy Korczew
na kontynuację zajęcia 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 1.01.2018 r.
– 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3607W (działka nr ew. 1395/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 575/2 w miejscowości Broszków,
użyczył Gminie Wiśniew grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 1594/1) obręb Okniny, (działka nr ew.
1118) obręb Radomyśl, (działka nr ew. 602) obręb Zabłocie, na cele związane
z potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
tj. sieć oświetlenia ulicznego (4 stanowiska słupowe wraz z linią napowietrzną
oświetlenia ulicznego o długości 0,12 km oraz linia kablowa oświetlenia
ulicznego o długości 0,03 km). Zarząd zaakceptował projekt umowy użyczenia
w przedmiotowej sprawie,
uznał, że prawo własności do dwóch drzew rosnących przy drodze powiatowej
nr 3655W i działce nr ew. 29/3 w miejscowości Daćbogi gm. Wiśniew należy
do właściciela w/w działki.

6. wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności za usunięcie z drogi
i przechowywanie na parkingu strzeżonym samochodu Opel Astra o numerze rejestracyjnym
WSI 90GS. Należność rozłożona została na 6 miesięcznych rat płatnych do 5-go dnia każdego
kolejnego miesiąca.
7. wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z przyjęciem 4 dzieci pochodzących z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonych
w rodzinie zastępczej na terenie miasta Siedlce.
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8. podjął uchwałę Nr 166/319/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychiczne chorych na terenie
Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. zapoznał się z informacją dot. rozliczenia środków finansowych PFRON
przekazanych w 2016 r. na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
obszar D.
10. zapoznał się z opiniami Komisji Budżetu zawartymi w piśmie BR.0012.2.13.2017
z dnia 23 listopada br.








11. postanowił:
przyjąć do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochody osobowe: Fiat Seicento nr VIN ZFA18700000433260
nr rejestracyjny WG 98017 z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę;
Opel Tigra nr VIN WOL000075T4117423 nr rejestracyjny WS 80312 z wartością
początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonać fizycznej likwidacji w/w samochodów (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
12. postanowił:
przyjąć do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motorower marki BOATIAN BT 49 QT nr VIN L82TCAP6X71004383
nr rejestracyjny WM 159A z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonać sprzedaży w drodze licytacji w/w motoroweru,
zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach w/w motorower po dokonaniu jego sprzedaży.

13. dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w Projekcie planu wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego, w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu
Siedleckiego.
W tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego – Projekt planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2018 rok w dziale 600 rozdz. 60014 – Drogi
publiczne powiatowe, zmieniono:
§ 2310 – jest 206.620 zł; winno być 260.000 zł
§ 4300 – jest 480.000 zł; winno być 426.620 zł.
Tak zmienioną Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego –
Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2018 rok Zarząd Powiatu przyjął
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady,
w miejsce Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonej
przy piśmie nr F.3020.3.2017 z dnia 14.11.2017 r.
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na posiedzeniu w dniu 4 grudnia2017 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 51/1) w terminie –
7.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew.
207) w miejscowości Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 51/1, na okres 7.12.2017 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 3618W
w miejscowościach: Uziebły, Rzeszotków, poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego na okres 1.01.2018 r. – 31.12.2047 r. (kontynuacja decyzji
D.5421-1-1/10 z dnia 5.02.2010 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia
pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W
(działka nr ew. 833) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 670
w miejscowości Łupiny,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki (działki nr ew.: 569, 435)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 11.12.2017 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki (działki nr ew.: 569, 435)
poprzez
umieszczenie
doziemnych
telekomunikacyjnych
przyłączy
światłowodowych na okres 11.12.2017 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 3612W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy sieci gazowej
oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 603),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowościach: Skórzec, Dąbrówka Stany, poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.2018 r. –
31.12.2037 r. (kontynuacja decyzji I-7332-1-7/07 z dnia 13.02.2007 r.), ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie sieci kanalizacji
sanitarnej i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.2018 r. – 31.12.2037 r.
(kontynuacja decyzji: I-7332-1-8/07 z dnia 13.02.2007 r.), ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) poprzez umieszczenie sieci
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kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą), na okres 5.12.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 5.12.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3666W (działka nr ew. 73) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 85
w miejscowości Pustki,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 616,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej 3659W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 64 w
miejscowości Józefin gm. Kotuń”,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3659W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 456/2
w miejscowości Żdżar,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew.
285) w miejscowości Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza
elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV
do działki nr ew. 90 w terminie 8.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew.
285) w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 90 na okres 8.12.2017 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 Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 441/7),
nie wyraził zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy
przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew.
128/2.

2. przyjął propozycję harmonogramu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 r., z podziałem na rodzaj
zadania i planowaną kwotę dotacji.
3. postanowił dofinansować do kosztów zakwaterowania i wyżywienia 20 osobowej
grupy dzieci z Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie. Dzieci przebywać będą w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniach 15 – 17 grudnia br. w ramach
Jubileuszowej Gali Charytatywnej „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie i międzynarodowo”
Christmas Party 2017.
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4. postanowił dofinansować organizację spotkania wigilijnego w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach dla osób samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy
z terenu powiatu siedleckiego. Spotkanie wigilijne odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 1400 .
5. wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres jednego roku, tj. od dnia 1.01.2018 r. do
31.12.2018 r. z firmą Sport-Premium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Denarowa 25.
6. przyjął wersję Inwestora projektu ugody zawartej przed Wójtem Gminy Mokobody
pomiędzy stronami: Powiatem Siedleckim a Panem
w sprawie ustalenia
czy doszło do naruszenia stosunków wodnych na działce nr ew. 302/1 obręb Osiny Dolne
w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3612W.
7. zapoznał się z:
 uchwałą nr Si.383.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem
oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2018 r.
 uchwałą nr Si.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2021,
8. na wniosek radnego Pana Mieczysława Ślaza podjął decyzję, aby dokonać obcięcia
gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego z drzew, rosnących przy drodze
powiatowej Siedlce – Korczew,
9. na wniosek radnego Pana Piotra Dymowskiego polecił Wydziałowi Dróg aby
w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, dostarczyć do pojemników na terenie gminy
Przesmyki mieszankę solno-piaskową do posypywania niebezpiecznych miejsc na drogach
powiatowych, w okolicach przystanków komunikacji publicznej, skrzyżowań itp.
na posiedzeniu w dniu 7 grudnia2017 r.
1. pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach i postanowił o wniesieniu 4 nadobowiązkowych udziałów celem zakupu sprzętu
niezbędnego do rozwoju Spółdzielni.
2. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatu z przeznaczeniem na zakup koparkoładowarki na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 przedłożonego
pismem OR.0022.52.2017 z dnia 29 listopada br.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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 w miejsce
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
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2017 rok Powiatu Siedleckiego
29 listopada br.

przedłożonego pismem OR.0022.52.2017 z dnia

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 169/320/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 155/1 o powierzchni 0,0289 ha położoną w miejscowości Błogoszcz.
3. wyraził zgodę na sprzedaż 220 m3 drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, składowanego na terenie
nieruchomości Powiatu w miejscowości Broszków. Cena sprzedaży drewna, bez względu na
gatunek wynosi 124,20 zł brutto za 1 m3. Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie
ogłoszenia zamieszczonego w Tygodniku Siedleckim i na stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl
4. podjął uchwałę Nr 169/321/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek osika, rosnącego przy drodze
powiatowej nr 3636W i działce nr ew. 244 położonej w miejscowości Jasionka,
należy do właściciela powyższej działki graniczącej z drogą powiatową,
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 4 m z miejscowym
zbliżeniem do 3 m w okolicy słupa telekomunikacyjnego – od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości Kaliski (działka nr
ew. 196) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie sieci linii
elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego na działkach nr ew.:
67, 81,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie
doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres
18.12.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych w terminie 18.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142, 258,
275) w celu prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 12.12.2017 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142, 258,
275) poprzez umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
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światłowodowych na okres 12.12.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W (działka nr ew.
695/3) w miejscowości Nowe Iganie w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego telefonicznego do masztu usytuowanego przy
ul. Siedleckiej 2 w terminie 13.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.:
31, 654) w miejscowości Nowe Opole w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci wodociągowej w terminie 13.12.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.:
31, 654) w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 31, 654) poprzez
umieszczenie sieci wodociągowej na okres 13.12.2017 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 3644W
w miejscowości Nowe Iganie (działka nr ew. 695/3) poprzez umieszczenie
przyłącza światłowodowego do masztu telekomunikacyjnego na okres
13.12.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 403/4) w terminie 12.12.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia PE 25 do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 403/4) na okres 12.12.2017 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,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Tarcze o wybudowanie chodnika
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Olszanka,
w miejscowości Tarcze. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu
powiatu nie widzi możliwości wybudowania chodnika. Powyższy wniosek
mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2019 r.

6. podjął uchwałę Nr 169/322/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku
Lackim i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
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8. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.
9. podjął uchwałę Nr 169/323/2017 w sprawie darowizny własności ruchomości
w postaci pojazdu samochodowego.
10. rozpatrując wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Wydziału Administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Siedlcach szafy biurowej metalowej. Zarząd wyraził zgodę
na zdjęcie z ewidencji majątkowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w/w szafy, po dokonaniu przekazania.
11. podjął uchwałę Nr 169/324/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do uzyskania
akredytacji do organizacji w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wolontariatu
europejskiego w ramach Programu Erasmus+.
12. przyjął projekt aneksu nr 4/2017 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.
13. postanowił ufundować dwie nagrody dla laureatów w dwóch kategoriach konkursu
„Chatka z Piernika w Bożonarodzeniowej Szacie”. Współorganizatorem konkursu jest Dom
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
14. zapoznał się z uchwałą nr 240/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
4 grudnia 2017 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego
planowanych zmian w Kodeksie wyborczym.
15. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego,
 projekt uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego
z uwzględnieniem sprostowania Tabeli Nr 2,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad
i warunków ich używania
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru
i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania, przedstawionymi przez
Pana Starostę Siedleckiego i Pana Wicestarostę Siedleckiego. Na kolejnym posiedzeniu
Zarząd Powiatu przyjmie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
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flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich
używania, uwzględniający wnioski Komisji Rady.
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 170/325/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
2. dokonał zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020, w celu
dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej zaakceptowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych. Zmieniony został projekt powyższej uchwały wraz z załącznikami: Nr 1,
Nr 2, Nr 3.
Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 wraz ze zmienionymi
załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3 Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji Rady oraz pod obrady
Rady Powiatu w dniu 20 grudnia br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 –
2020 przedłożonego pismem nr OR.0022.55.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
3. postanowił o wprowadzeniu zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego w celu
dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej zaakceptowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych. Zmieniony został projekt powyższej uchwały wraz z tabelami: Nr 1,
Nr 2, Nr 4, Nr 5. Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego wraz ze zmienionymi tabelami: Nr
1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji Rady oraz pod obrady Rady
Powiatu w dniu 20 grudnia br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonego pismem
nr OR.0022.55.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
4. podjął uchwałę Nr 170/326/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich
używania, po uwzględnieniu wniosków Komisji Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 20 grudnia br.
6. po zapoznaniu się z rozliczeniem dotacji za okres I – VIII 2017 r. wg przedłożonej
przez MOW Wojnów korekty liczby uczniów za okres I – VIII 2017, postanowił:
 przyjąć do rozliczenia skorygowane informacje za okres I – VIII i dokonać rozliczenia
dotacji bez ograniczenia liczby uczniów do liczby 54 miejsc oraz dokonać przekazania
dotacji zgodnie z załączonym rozliczeniem w kwocie 116 247,16 zł,
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utrzymać naliczanie dotacji wg zgłoszonej liczby uczniów ograniczając ją do liczby
54 miejsc określonych przez SANEPID oraz dokonać potrącenia dotacji przekazanej
zgodnie z rozliczeniem w kwocie 276,32 zł.
7. po zapoznaniu się z rozliczeniem dotacji za okres I – VIII 2017 r. wg przedłożonej
przez MOW Gostchorz korekty liczby uczniów za okres I – VIII 2017, postanowił:
przyjąć do rozliczenia skorygowane informacje za okres I – VIII i dokonać rozliczenia
dotacji bez ograniczenia liczby uczniów do liczby 44 miejsc oraz dokonać przekazania
dotacji zgodnie z załączonym rozliczeniem w kwocie 372 329,35 zł,
utrzymać naliczanie dotacji wg zgłoszonej liczby uczniów ograniczając ją do liczby
44 miejsc określonych przez SANEPID.

8. wyraził zgodę na przesunięcie na 2018 r. terminu rozliczenia umowy nr G.273.8.2017
z dnia 23.05.2017 r. i umowy nr G.273.12.2017 z dnia 23.05.2017 r., zawartych z firmą
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne spółka z o.o. w Koszalinie oraz
umowy nr G.273.14.2017 z dnia 22.06.2017 r. zawartej z firmą STOK GIS
w Stoku Lackim, w części dotyczącej kontroli prac w/w wykonawcy.
9. przyjął nowe zasady udostępniania sali konferencyjnej (pokój nr 107) w Starostwie
Powiatowym w Siedlcach, od dnia 1.01.2018 r.
10. przyjął projekt aneksu nr 5/2017 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
12. przyjął projekt aneksu nr 2/2017 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.podjął uchwałę Nr 170/327/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zadaniu pn. „Prowadzenie domu pomocy
społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób
przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018
roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
14. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3607W (działka nr ew. 338) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 89/1 w miejscowości Broszków,
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 4 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki-Kośmidry
(działka nr ew. 204/1) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie
obiektów małej architektury tj. karuzeli i huśtawek na działce nr ew. 223,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 455, 300/1) w celu budowy sieci
elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kV tj.: kablowej linii SN 15 kV
i nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w linii ogrodzenia – działki nr ew.: 455,
300/1 w miejscowości Żdżar oraz działka nr ew. 165/3 w miejscowości Oleksin,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul Gryczna (działki nr ew.: 526, 535) w celu budowy
sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE oraz przyłączy gazowych Ø 25 PE,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania sieci
kanalizacji w terminie 19.12.2017 r. – 8.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem. Prace
wykonane będą metodą przewiertu sterowanego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej, na okres 15.01.2018 r. – 31.12.2038 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 3922W
w miejscowości Kaliski (działka nr ew. 196) w celu budowy linii kablowej
elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (przejście poprzeczne pod
drogą),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy
przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 592.

15. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy
Mordy na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023”.
na posiedzeniu w dniu 27 grudnia2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 171/328/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2021.
2. podjął uchwałę Nr 171/329/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
3. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 188/1 o powierzchni 0,0492 ha położoną w miejscowości Głuchów.
4. zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-S.1411.2.2017.MR
przekazującym skargę z dnia 6 grudnia 2017 r. Pana Sławomira Piotrowskiego – radnego
Powiatu na Radę Powiatu w Siedlcach, zawierającą zarzuty co do prawidłowości zwołania
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Siedlcach odbytej w dniu 23 listopada 2017 r. oraz
ważności podjętej na niej uchwał:
 Nr XXXV/205/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020
 Nr XXXV/206/2017 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego.
5. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy; dotyczącymi projektów uchwał Rady Powiatu.
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6. podjął uchwałę Nr 171/330/2017 w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej
dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. podjął uchwałę Nr 171/331/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2018 roku.
8. przyjął informację określającą kwotę dotacji podmiotowej, sposób jej przekazywania,
wykorzystania i kontroli dla samorządowej instytucji kultury – Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach na 2018 rok.
9. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
Powiatu Siedleckiego na rok 2018.
10. przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku
w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach na rok 2018.
11. uznał przedsądowe wezwanie do zapłaty Kancelarii Prawniczej
Siedlce,
działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST sp. z o.o. Węgrów
ul. Gdańska 69a za bezzasadne i postanowił odmówić zapłaty dochodzonej kwoty
w/w Przedsiębiorstwu.
na posiedzeniu w dniu 29 grudnia2017 r.
1. podjął uchwałę Nr 172/332/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2021.
2. podjął uchwałę Nr 172/333/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2017 r.
na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 173/334/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Siedleckiego na 2018 rok.
2. podjął uchwałę Nr 173/335/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
3. podjął uchwałę Nr 173/336/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 173/337/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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5. zatwierdził „Plan wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
Powiatu Siedleckiego na rok 2018”.
6. zlecił Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach wykonanie
usługi polegającej na usunięciu samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnację koron drzew,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski na
odcinku Żuków – Niwiski na długości 3 600 mb i w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie na odcinku Polaki – Czarnowąż na długości 4 400 mb.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) na
okres 19.01. 2018 r. – 31.12.2033 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 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania przyłączy
kanalizacji sanitarnej w terminie 9.01.2018 r. – 13.01.2018 r.
(wg harmonogramu), ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 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) w celu
budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii kablowych SN 15 kV
w poboczu gruntowym (nieutwardzonym) – strona lewa oraz wykonanie
czterech przecisków poprzecznych na wysokości działek: 596, 447/2, 458, 555”
na zapis:
„….zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka ewid. nr 476/1, 493/1,
477/1) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV wraz
ze złączami zlokalizowanymi w linii ogrodzeń, urządzenia umieszczone zostaną
w poboczu gruntowym pasa drogowego po stronie lewej oraz wykonanie sześciu
przejść poprzecznych”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 122/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 141) w terminie 9.01.2018 r.-przecisk
poprzeczny pod jezdnią, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka nr ew.
122/1) w miejscowości Wólka Biernaty poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 141/1,
na okres 9.01.2018 r. – 31.12.2048 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 Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
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(działka nr ew. 42/15) w terminie 19.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego na okres 1.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
(kontynuacja decyzji nr D.6852.304.2015 z dnia 5.10.2015 r.), ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie sieci kanalizacji
sanitarnej na okres 1.01.2018 r. – 31.12.2037 r. (kontynuacja decyzji nr I-73321-67/06 z dnia 11.12.2006 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2452) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz
przebudowy jednego stanowiska słupowego,
zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3608W (działka nr ew. 292/2) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 328/2 w miejscowości Kisielany Żmichy,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do działki nr ew. 128/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W
w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 347/11),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 444/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu
podwieszenia nowego obwodu typu AsXSn 4x70 mm2 po istniejącej trasie
od słupa nr 2_3-5 do słupa 3-8 oraz wymianę słupa nn,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Suchożebry znak
GIK.6733.11.2017 z dnia 29.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji
celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie szkoły podstawowej
o przedszkole oraz przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, do realizacji
w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 472/4, 430/2, 472/1, 473/4, 431/2, 432),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki nr ew.:
154/3,
253)
w
miejscowości
Błogoszcz
poprzez
umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 154/4,
na okres 9.01.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 154/3, 253) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
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do działki nr ew. 154/5 w terminie 10.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
8. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz CLK
320, o nr VIN: WDB2083652T094255 i nr rej. KN 51 PBF z wartością
początkową określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
9. postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji motoroweru marki BAOTIAN BT 49QT,
o nr VIN: L82TCAP6X71004383 i nr rej. WM 159A, poprzez przekazanie przedsiębiorcy
prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji
majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
10. zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego – pismo
nr WNP-S.4131.21.2017.MR z dnia 22 grudnia 2017 r., stwierdzającym nieważność uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego, w części
dotyczącej § 2 ust. 3 uchwały.
11. podjął uchwałę Nr 173/338/2018 w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
12. podjął uchwałę Nr 173/339/2018 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu
Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2018 r.
13. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” w Łysowie
postanowił dofinansować zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, pucharów i medali dla
uczestników zawodów sportowych:
 Powiatowy Turniej Koszykówki,
 XIX Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego.
14. rozpatrując prośbę Tygodnika Siedleckiego postanowił ufundować 16 pucharów
laureatom plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2017 roku.
15. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu siedleckiego w części dotyczącej
dróg – stan na 31.12.2017 r.
na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 174/340/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
2. przyjął informacje o działalności:
 Związku Powiatów Polskich w 2017 roku,
 Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 roku
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i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
172, 173 w miejscowości Grabianów,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 672),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
245/2 w miejscowości Paprotnia,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 1862),
 nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji obejmującej instalację zbiorników gazowych na działce nr ew. 113
w miejscowości Wola Wodyńska, poprzez zmianę numeru ewidencyjnego działki
z nr 113 na nr 113/2. Zmiana podyktowana jest podziałem nieruchomości
wynikającym z decyzji Starosty Siedleckiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej nr 557/2017 z dnia 17.07.2017 r.
4. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom VII Zimowego Zjazdu
Integracyjnego w Stoku Lackim. Zjazd zorganizowany zostanie na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w dniach 9-11 lutego br.
5. postanowił dofinansować zakup pucharów laureatom IX Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”. Festiwal zorganizowany zostanie
21 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Śmiary.
6. zapoznał się z pismem Polskiego Impresariatu Artystycznego ARTOS-GROUPE
z Łodzi o pomoc w organizacji koncertu spektaklu „MOJŻESZ – Bóg ojców naszych posłał
mnie do Was”. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższego
koncertu.
7. podjął uchwałę Nr 174/341/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki
drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego.
8. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Paprotnia
na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”
na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2018 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.
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2. podjął uchwałę Nr 175/342/2018 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych
na zadania w 2018 r.
3. przyjął analizę poniesionych w 2017 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego – art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim.
4. przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za 2017 r.
5. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach skutera marki KINGWAY model Tanco 50 nr VIN: L82TAAPJ081500501,
bez nr-u rejestracyjnego, z wartością początkową brutto określoną przez
rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.


6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 188/1 o powierzchni 0,0492 ha położoną w miejscowości Głuchów.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew 1. o utwardzenie drogi powiatowej
nr 3620W na odcinku o długości 200 m w miejscowości Drażniew,
2. mieszkańców Kolonii Tokary o budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr 3663W na wysokości zabudowań miejscowości Kolonia Tokary.
Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na powyższe
zadania nie widzi możliwości wykonania utwardzenia drogi powiatowej
nr 3620W na odcinku 200m w miejscowości Drażniew oraz budowy chodnika
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3663W na wysokości zabudowań
miejscowości Kolonia Tokary,
 rozpatrzył wniosek dotyczący naprawy drogi powiatowej nr 3633W na długości
1 000 m. Zarząd z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na
zadanie, nie widzi możliwości wykonania naprawy powyższego odcinka drogi
powiatowej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 142) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 144/2),
 wyraził zgodę
na zakup drewna w ilości 1,30 m3
za kwotę 161,46 zł brutto, z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych.
8. zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WNP-S.1410.5.2017.MR z dnia
9 stycznia 2018 r. dotyczącym skargi Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu z dnia
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6 grudnia 2017 r. uzupełnionej pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. na działalność Rady Powiatu
w Siedlcach oraz zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie nr WK.052.6.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącym w/w skargi
radnego Powiatu.
9. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego za 2017 r.,
 informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana
z zarządzaniem lasami,
 informację dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,
 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 r.,
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
przyjął również:
 informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
10. rozpatrując wniosek dotyczący problemów w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności postanowił aby wystąpić do Wojewody Mazowieckiego
o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
11. wyraził zgodę na przekroczenie 1/12 planu finansowego jednostek:
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 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.
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3. 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 2018 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu
w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu
siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa
i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich
używania i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach postanowił
dofinansować zakup nagród laureatom kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.
7. przyjął rozliczenie I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych, za okres listopad – grudzień 2017 r. Rozliczenie dotyczy gmin z terenu powiatu
siedleckiego, które zawarły „Porozumienie” z Powiatem Siedleckim z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na sezon 2017/2018.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Osiny Górne o wykonanie przebudowy
drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Osiny Górne – Wola Suchożebrska.
Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi
możliwości przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej. Na powyższej
drodze będą wykonywane naprawy bieżące,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej (Budowa
kablowej i napowietrznej linii SN 15 kV). Etap III”, w zakresie lokalizacji
inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Niwiski (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.48.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.).
10. przyjął informacje:
 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
powiatu siedleckiego w 2017 r.,
 o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 r.,
 na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Siedlcach w 2017 r.,
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dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania
młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie
i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych
wyników przetargów za rok 2017,
 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r.,
 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników
w 2017 r.,
 na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11. pozytywnie zaopiniował „Program ochrony środowiska dla Gminy Przesmyki
do roku 2020”.








12. postanowił:
przyjąć rozliczenie dotacji dla MOW Gostchorz za 2017 r. uwzględniające liczbę
uczniów/wychowanków potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc
w placówce,
dokonać rozliczenia różnicy dotacji w kwocie 21.462,28 zł w m-cu lutym 2018 r.,
przyjęte rozliczenie przekazać do kontroli zgodności przedstawionych danych oraz
celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli
Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2018 r.
13. postanowił:
przyjąć rozliczenie dotacji dla MOW Wojnów za 2017 r. uwzględniające liczbę
uczniów/wychowanków potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc
w placówce,
dokonać rozliczenia różnicy dotacji w kwocie - 2.514,98 zł w m-cu lutym 2018 r.,
przyjęte rozliczenie przekazać do kontroli zgodności przedstawionych danych oraz
celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli
Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2018 r.

14. podjął uchwałę Nr 176/343/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
15. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. „Zakup
9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo /z najazdem
dla wózków/ dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim”.
na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 177/344/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2018 r.
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2. postanowił dofinansować zakup nagrody rzeczowej za zajęcie II miejsca
w ogólnopolskich „Mistrzostwach Młodych Kelnerów 2018”. Mistrzostwa odbędą się w dniu
13 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.
3. postanowił dofinansować wyjazd zawodników na międzynarodowe zawody Irish
Open 2018 (Puchar Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu). Zawody odbędą się
w dniach 1 – 4 marca br. w Dublinie.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 366/9),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 231),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 445/8),
 zaakceptował lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1, 455) sieci elektroenergetycznej
powyżej 1 kV i poniżej 1 kV (linia kablowa SN 15 kV oraz linia kablowa nn
0,4 kV),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 503),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 29/4),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W (działka
nr ew. 2452) w miejscowości Mordy poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem
kablowym oraz przebudowa stanowiska słupowego na okres 6.02.2018 r. –
31.12.2048 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 Mordy (działka nr ew. 2452) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze
złączem kablowym oraz przebudowa stanowiska słupowego w terminie
6.02.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 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
kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),
 wyraził zgodę na wykonanie remontu dwóch istniejących zjazdów z drogi
powiatowej nr 3617W na działkę nr ew. 285 w miejscowości Korczew,
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uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 245/2”,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Korczew, znak
GP.6733.01.2018 z dnia 2.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz projektu „Łączy nas Bug”,
do realizacji w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 91),
na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2018 r.

1. podjął uchwałę Nr 178/345/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki
drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego.
2. wyraził zgodę na ponowienie oferty sprzedaży 220 m3 drewna pochodzącego
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,
składowanego na terenie nieruchomości Powiatu w miejscowości Broszków.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Przesmyki na dofinansowanie w 2018 r. zadań
budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przesmyki
w miejscowościach: 1. Kaliski - w ciągu drogi powiatowej nr 3621W, 2. Lipiny
- w ciągu drogi powiatowej nr 3664W,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew w celu remontu dwóch zjazdów na działkę nr ew. 285
w dniach 13 – 14 lutego br.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 43/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 495),
 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 elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672) w terminie 14.02.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka nr ew.
988/2) w miejscowości Kłódzie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672)
na okres 14.02.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
obręb Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działki nr ew.:
357, 358).

4. podjął uchwałę Nr 178/346/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Siedlecki,
 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 2018 r.,
 zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach 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 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,
 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim,
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
skierował również:
 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
powiatu siedleckiego w 2017 r.,
 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 r.,
 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r.,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w 2017 r.,
 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 r.,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w 2017 r.,
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2017 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.
Zarząd Powiatu dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w projekcie
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru,
sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania.
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W § 2 pkt 5 projektu uchwały wprowadza się zmianę daty podjęcia z roku 2017 na rok 2018.
Było: „Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x
100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego
grota włóczni o wym. 65 mm x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających
do drzewca obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm. Strona prawa sztandaru Powiatu
Siedleckiego (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu (godło herbu
państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata. Strona lewa sztandaru Powiatu
Siedleckiego (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego, który stanowi
3/5 wysokości płata. Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na
lewo i prawo od godła pionowo na czerwono daty 1809, 2017, nad herbem na czerwono data
1999. Litery i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm.
(Daty 1809 - utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 1999 przywrócenie powiatu siedleckiego, 2018 – fundacja sztandaru i ustanowienie symboli
powiatu siedleckiego). W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych
i dwóch żołędziach złotych - wymiar 185 mm x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty
przyrody i obszary chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych). Szarfa
sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru. Wzór graficzny
sztandaru określają załączniki nr 4 i 5”. Jest: „Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt
kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca
zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota włóczni o wym. 65 mm x 195 mm.
Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą długości
5 cm. Strona prawa sztandaru Powiatu Siedleckiego (na lewo od drzewca) przedstawia Orła
Białego w czerwonym polu (godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości
płata. Strona lewa sztandaru Powiatu Siedleckiego (na prawo od drzewca) - w polu białym
herb Powiatu Siedleckiego, który stanowi 3/5 wysokości płata. Pod herbem zieloną majuskułą
poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo od godła pionowo na czerwono daty
1809, 2018, nad herbem na czerwono data 1999. Litery i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią
konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 - utworzenie departamentu siedleckiego
i powiatu siedleckiego, 1999 - przywrócenie powiatu siedleckiego, 2018 – fundacja sztandaru
i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego). W górnych rogach płata gałązki dębowe
o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach złotych - wymiar 185 mm x 185 mm (na terenie
powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów
szypułkowych). Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą
sztandaru. Wzór graficzny sztandaru określają załączniki nr 4 i 5”.
W opisie Sztandaru Powiatu Siedleckiego wprowadza się zmianę daty z roku 2017 na rok
2018. Było: „Sztandar Powiatu Siedleckiego
Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm,
przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota
włóczni o wym. 65 x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca
obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm.
Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu
(godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.
Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego,
który stanowi 3/5 wysokości płata.
Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo od godła
pionowo na czerwono daty 1809, 2017, nad herbem na czerwono data 1999. Litery i cyfry
obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 1999 – przywrócenie powiatu
siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego).
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W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach
złotych - wymiar 185 x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary
chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych).
Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.
Wzór graficzny sztandaru – załączniki nr 4 i 5”
Jest: „Sztandar Powiatu Siedleckiego
Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm,
przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota
włóczni o wym. 65 x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca
obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm.
Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu
(godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.
Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego,
który stanowi 3/5 wysokości płata.
Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo
od godła pionowo na czerwono daty 1809, 2018, nad herbem na czerwono data 1999. Litery
i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 1999 - przywrócenie powiatu
siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego).
W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach
złotych - wymiar 185 x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary
chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych).
Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.
Wzór graficzny sztandaru – załączniki nr 4 i 5”.
Wprowadzona poprawka dotyczy zmiany daty ufundowania sztandaru z roku 2017 na
rok 2018.
Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich
używania Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu
przedłożonego pismem OR.0022.4.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
6. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego na okres
6 miesięcy, tj. od marca do sierpnia 2018 r. dyrektorom:
 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim,
 Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych
w Mordach.
Wysokość dodatku - 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.
na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych
Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 lutego br.
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2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 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 lutego br.
3. podjął uchwałę Nr 179/347/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do działań
związanych z ustanowieniem odrębnych lokali w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
Kisielany Żmichy 52, 08-124 Mokobody.
4. podjął uchwałę Nr 179/348/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2018 r.
5. postanowił umorzyć należność za usunięcie i parkowanie pojazdu marki BMW numer
rejestracyjny LBI 15326 numer VIN WBAPB51010WB05938, będącego w dniu holowania
własnością obywatela Rosji. Po przejęciu przez Powiat, powyższy samochód został sprzedany
na licytacji.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna z wywróconego przez wiatr
drzewa gatunek lipa drobnolistna, będącego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3615W, na wysokości działki nr 808 obręb Przygody,
właścicielowi w/w działki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 340/1, 361) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 22.04.2018 – 31.12.2039 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 340/1, 361) w celu wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 23.02.2018 – 22.04.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 42/16) poprzez umieszczenie
przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 25 do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 42/15),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 42/16) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) w terminie 20.02.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1083/18 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 53).
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7. podjął uchwałę Nr 179/349/2018 w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 r.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu samorządowej
instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
9. zapoznał się z informacją Związku Powiatów Polskich dotyczącą wydania albumu pt.
„Droga do Niepodległości” z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zarząd postanowił o zakupie 15 egzemplarzy albumu po jego wydaniu, z przeznaczeniem dla
13 bibliotek gminnych z terenu powiatu siedleckiego oraz 2 egzemplarze pozostaną
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.
10. rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zawarty
w piśmie BR.0012.3.6.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., o przygotowanie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się
na dalsze obszary naszego kraju afrykańskiego pomoru świń.
Afrykański pomór świń już od kilku lat pustoszy produkcję trzody chlewnej na terenie Polski,
a w 2017 r. pojawiło się pierwsze ognisko wirusa ASF na terenie powiatu siedleckiego.
Choroba zwalczana jest z urzędu.
Starosta Siedlecki pismem z dnia 25.08.2017 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z apelem o jak najszybsze podjęcie działań z użyciem środków nadzwyczajnych mających
na celu walkę z tą chorobą.
Starosta Siedlecki na bieżąco monitoruje sytuację dotyczącą ASF i na wielu spotkaniach
z władzami centralnymi apeluje o podjęcie działań mających na celu walkę z tą chorobą.
Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby przygotowywania projektu uchwały w przedmiotowej
sprawie.
na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2018 r.
1. postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg Metryczki
subwencji oświatowej na 2018 rok:
 Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy – 1 365,73 zł;
 Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy – 1 321,84 zł;
 Szkoła Podstawowa przy MOW w Wojnowie – 1 365,73 zł;
 Gimnazjum przy MOW w Wojnowie – 1 321,84 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 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg Metryczki
subwencji oświatowej na 2018 rok:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 4 877,63 zł;
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 4 877,63 zł.
3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW
w wysokości 2 438,81 zł miesięcznie.
4. Ograniczyć liczbę uczniów stanowiącą podstawę do przekazywania i rozliczania dotacji
do liczby miejsc określonych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny:
 MOW Gostchorz – 71,
 MOW Wojnów – 54.
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5. Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej
w związku z większą liczbą uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach.
2. rozpatrując wniosek PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w sprawie zmiany
warunków umowy najmu pomieszczenia biurowo-operacyjnego i obniżenia obowiązującej
stawki czynszu, postanowił utrzymać dotychczasowe warunki umowy.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W
w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 347/11) w terminie – 26.02.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W (działka nr ew.
319/1) w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
347/11) na okres 26.02.2018 – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 137/4) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 173/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do hali namiotowej (działka nr ew.
347),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku Instytutu Tradycji
Narodowej (działka nr ew. 662/1),
 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na remoncie i przebudowie parkanu przy kościele przewidziane do realizacji
w zabudowie usług sakralnych na działce ewidencyjnej nr 211 w miejscowości
Żeliszew Podkościelny gmina Kotuń,
 nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na części działki ewid. nr 86/5 w miejscowości Seroczyn, poprzez zmianę numeru
ewidencyjnego działki z 86/5 na 86/6 oraz 86/7. Zmiana podyktowana jest
podziałem nieruchomości wynikającym z decyzji Wójta Gminy Wodynie
nr IGR.6831.1.018 z dnia 3.01.2018 r.
4. pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach
w Powiecie Siedleckim w 2017 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu; Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – z posiedzenia w dniu 23 lutego br.
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na posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 181/350/2018 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
2. przyjął stanowisko w sprawie składowania odpadów w Kotuniu, będące odpowiedzią
na interpelację radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa, złożoną na XXXVII sesji Rady
Powiatu w Siedlcach w dniu 23 lutego br.
3. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zapisów w ewidencji środków trwałych,
pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Modrzew o wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 3639W na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki
Kosny do skrzyżowania z drogą gminną nr 361314W do miejscowości Kolonia
Modrzew (Pólka) długości 800 m. Zarząd nie widzi możliwości w obecnej chwili
wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na w/w odcinku drogi powiatowej
z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu. Zarząd rozważy
wykonanie powyższego odcinka drogi powiatowej w terminie późniejszym, jeśli
w budżecie powiatu będą środki finansowe na ten cel,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec (działki nr ew.: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 152/13)
w celu budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 222/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 407/8),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W,
3622W w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1499, 1522) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka postanowił nagrodzić dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu
powiatu siedleckiego. Nagrody wręczone zostaną podczas spotkania z hodowcami bydła
mlecznego w dniu 14 marca br. w „Mościbrody Dwór” w Mościbrodach.
6. rozpatrując prośbę Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego Aves w Stoczku
Łukowskim postanowił nie przeznaczać środków finansowych na organizację
IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara…”,
organizowanego w dniach 23 – 25 marca br.
7. postanowił przeznaczyć środki finansowe na współorganizowanie obchodów
Międzynarodowego Dnia Kobiet, dla Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.
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8. wyraził zgodę na zgłoszenie do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego
pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości, znajdującego się na działce nr 1380
w miejscowości Domanice.
na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom
wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej
rozliczania i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych komisji.
3. postanowił dofinansować zakup nagród dla dzieci i młodzieży – finalistów eliminacji
powiatowych XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek dąb szypułkowy rosnącego przy
drodze powiatowej nr 3615W, na działce nr ew. 203 obręb Ogrodniki, należy
do właściciela powyższej działki,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew.
423) w miejscowości Cielemęc w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki
nr ew. 444/1 w terminie 15.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew.
423) w miejscowości Cielemęc poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 444/1),
na okres 16.03.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku
inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4), na okres 21.03.2018 r. – 31.12.2048 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV do zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4), w terminie
21.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 po zapoznaniu się z treścią pisma Wójta Gminy Wodynie, znak sprawy:
IGR.6730.7.2017 w sprawie zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy dla
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inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z możliwością zastosowania poddasza użytkowego na cele mieszkalne oraz
budynku gospodarczo-garażowego na działce ewid. nr 483/2 w miejscowości
Wodynie, nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji w zakresie rodzaju
zabudowy z mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę zagrodową,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 208/5),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb
Przywory Duże (działki nr ew.: 712, 285) w celu lokalizacji doziemnego
telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.

5. postanowił przeznaczyć środki finansowe na współorganizację Eliminacji
Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego.
6. przyjął informację na temat podziału środków na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2018 rok i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
7. pozytywnie zaopiniował sprawozdania:
 z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2017 r.,
 z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
8. rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Kto Ty
jesteś? … Polak mały”.
9. wyraził zgodę na przeprowadzenie „Powiatowego Dyktanda o Pióro Starosty
Siedleckiego” oraz przeznaczył środki finansowe na zakup nagród uczestnikom Dyktanda.
na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu
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dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
4. przyjął sprawozdania:
 z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017,
 z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach wyraził
zgodę na wprowadzenie do planu sieci szkół prowadzonych przez Powiat Siedlecki
następujących szkół dla młodzieży:
 branżowej szkoły I stopnia,
 czteroletniego technikum.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727),
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami gazu (działka ewid. nr 1499 i 1522 w miejscowości
Mordy ul. Gliniana)”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3615W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza
kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495) w terminie 22.03.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew.
234) w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495),
na okres 22.03.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3632W obręb Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 343/5, 343/7),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod drogą),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu budowy przyłącza
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kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 354/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy sieci gazowej
(przejście poprzeczne pod drogą),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 1862),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew.
234) w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 231),
na okres 20.03.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew.
412) w miejscowości Żabokliki w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki
nr ew. 445/8 w terminie 20.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew.
412) w miejscowości Żabokliki poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/8),
na okres 20.03.2018 r. – 31.12.2048 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 (działka nr ew.
234) w miejscowości Drażniew w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr
ew. 231 w terminie 20.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Wodynie drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska,
w ilości 15,80 m3.

7. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Nissan Primera
nr VIN: SJNFAAP11U0185353, nr rej. WP 55302, z wartością początkową
określoną przez rzeczoznawcę w wysokości 1 800 zł brutto,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
8. postanowił wystąpić do liceów mających siedzibę na terenie Miasta Siedlce
o wytypowanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce języka niemieckiego i tym
osobom ufundować wyjazd do Powiatu Oberhavel (4 – osobowa grupa wraz z opiekunem).
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9. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach
postanowił przyznać dofinansowanie do opracowania i druku plakatów i zaproszeń oraz
postanowił, aby uzgodnić zamieszczenie w wydawnictwie „110 lat działalności Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Siedlcach 1908 – 2018” materiał promujący Powiat Siedlecki.
10. rozpatrując prośbę Mazowieckiego Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie wyraził zgodę na zamieszczenie herbu Powiatu
Siedleckiego w wydawnictwie „Kanon krajoznawczy województwa mazowieckiego”.
11. nie wyraził zgody na współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Kulturystyki Fitness
i Trójboju Siłowego w Siedlcach ul. Warszawska 31 przy organizacji Mistrzostw Europy
w Trójboju Siłowym w dniach 6 – 8 kwietnia br. Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania
Mistrzostw.
12. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Kotuń materiałów z rozbiórki
chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Kotuń.
13. zlecił Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach wykonanie
usługi polegającej na usunięciu z pasa drogowego dróg powiatowych samosiewek drzew
i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew.
Zarząd Powiatu zaakceptował cenę za wykonanie usługi.
Usługa powyższa realizowana będzie na drogach powiatowych nr:
 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2 na odcinku Łączka – Żeliszew
Podkościelny na długości 2 240 mb,
 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie na odcinku Skarżyn – Kamieniec na długości
7 500 mb.
na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 184/351/2018 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok”.
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
2. podjął uchwałę Nr 184/352/2018 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2017 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 2017 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
3. podjął uchwałę Nr 184/353/2018 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2017 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 2017 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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4. przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2021 za okres styczeń – grudzień 2017 roku i skierował do:
 Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
5. podjął uchwałę Nr 184/354/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
8. 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 2018 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
9. postanowił wstrzymać wystawienie decyzji dla MOW Wojnów przypisującej do
zwrotu kwotę 2 514,98 zł z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dot. ograniczenia liczby
uczniów do liczby miejsc w placówce – do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
10. przyjął:
 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku ,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2017 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu korekcyjno –
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu
siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2017 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
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11. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 712) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 706/6) w miejscowości Przywory Duże,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3632W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 42/14) w miejscowości Błogoszcz,
 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew. 144) w miejscowości Grabianów urządzenia
infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Stara Wieś i Cierpigórz
o wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3627W
Głuchów – Cierpigórz o długości 900 m. Zadanie nie zostało ujęte w planie
wydatków majątkowych na 2018 r. Jeśli sytuacja finansowa pozwoli, wykonany
zostanie w bieżącym roku projekt budowlany inwestycji. Na powyższym odcinku
drogi wykonywane będą naprawy bieżące.
12. rozpatrując prośbę dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zespole Oświatowym w Mokobodach, postanowił dofinansować zakup nagród laureatom
VIII Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.
13. postanowił o wsparciu finansowym organizację obchodów jubileuszu 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach.
14. postanowił o wsparciu finansowym organizację obchodów jubileuszu 90-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym.
15. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie stanowczych i zdecydowanych działań
mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze
naszego kraju i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Branżowej Szkoły
I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. zapoznał się z informacją przedłożoną przez kierownika Wydziału Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w sprawie zamiaru utworzenia technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Zarząd stoi na stanowisku aby zrezygnować
w 2018 r. z utworzenia czteroletniego technikum dla uczniów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
4. podjął uchwałę Nr 185/355/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki
drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego.
66

5. podjął uchwałę Nr 185/356/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg
wewnętrznych na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 795/18 w miejscowości Broszków,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w celu remontu
zjazdu na działkę nr ew. 210/3 w miejscowości Stary Bartków w dniu
10 kwietnia br.,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3605W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 551 w miejscowości Chlewiska,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa i przebudowa sieci energetycznej
napowietrznej i kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowa kontenerowej stacji
transformatorowej 15/04 kV, budowa złączy kablowych nn w miejscowości
Opole Nowe gm. Siedlce” (działka nr ew. 679) zgodnie z decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.182.2016 z dnia 10.01.2017 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew.
283/1) w miejscowości Daćbogi poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4),
na okres 5.04.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
 odpowiadając na pismo w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3618W obręb Uziębły (działka nr ew. 93/1), obręb Hołubla
(działka nr ew. 2697/1) w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej
SN 15 kV, zaakceptował lokalizację projektowanej inwestycji zgodnie
z załącznikiem mapowym,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4) w terminie 5.04.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osińskie o uwzględnienie
w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych na naprawę drogi
powiatowej nr 3647W na odcinku Kamieniec-Dobrzanów, wycięcie zakrzaczeń,
uzupełnienie ubytków żwirem, wyrównanie, obustronne udrożnienie rowów oraz
dokonanie napraw przepustów na rowach melioracyjnych. Na powyższym
odcinku drogi powiatowej Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny
z siedzibą w Wodyniach przystąpiła do usuwania zakrzaczeń. W miarę
możliwości finansowych Powiatu nierówności będą uzupełniane żwirem i droga
zostanie wyprofilowana równiarką.
7. postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych, laureatom XLII finału Okręgowego
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach.
8. wyłonił Laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego za 2017 r.
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Laureatami Nagrody Starosty Siedleckiego za 2017 r. zostali:
- w dziedzinie działalność gospodarcza:
– firma Bozamet,
- w dziedzinie działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie publicznej:
 Pan Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec,
 Pani
,
 Pani
.
Laureatem Nagrody Honorowej Starosty Siedleckiego została Pani Janina Ewa Orzełowska –
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 r.
1. wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 20 kwietnia br., w miejsce projektu
uchwały Rady Powiatu przedłożonego w dniu 26 marca br. – pismo nr OR.0022.12.2018.
2. wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady
Rady Powiatu w dniu 20 kwietnia br.,w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przedłożonego
w dniu 26 marca br. – pismo nr OR.0022.12.2018.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu
w dniu 20 kwietnia br.
4. podjął uchwałę Nr 186/357/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
5. podjął uchwałę Nr 186/358/2018 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
6. postanowił przeznaczyć środki finansowe oraz materiały promocyjne na organizację
Powiatowego Dnia Dziecka w dniu 8 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 16.04.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej na okres 16.04.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 10.04.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej na okres 10.04.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1125) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 714 w miejscowości Trzemuszka,
zmienić w części decyzję nr D.6852.8.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. dotyczącą
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 340/1, 361) w celu wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez zmianę terminów harmonogramu robót,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie stanowiska słupowego, złącza kablowego, przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 43/2) w terminie 10.04.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ew.
380/1) w miejscowości Kaczory poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4)
na okres 10.04.2018 r. – 31.12.2048 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 Kosiorki (działka nr ew.283/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie stanowiska słupowego, złącza kablowego, przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 144/2) w terminie 11.04.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ew.
142)
w
miejscowości
Borki
Kosiorki
poprzez
umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 144/2) na okres 11.04.2018 r. – 31.12.2048 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 Mroczki (działka nr ew.712/9) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie stanowiska słupowego, złącza kablowego, przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 503) w terminie 12.04.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew.
712/9) w miejscowości Mroczki poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 503)
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na okres 12.04.2018 r. – 31.12.2048 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 3601W obręb
Laskowice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 276),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku bankowego
Międzygminnego Banku Spółdzielczego (działka nr ew. 228/3),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działki
nr ew.: 35/2, 35/4),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 567/2).

8. podjął uchwałę Nr 186/359/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.
9. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu postanowił przekazać
Przewodniczącemu Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach,
 zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Siedlecki,
 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 2018 r.,
 likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach,
 założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 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 2018 roku,
 ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie
stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju,
 powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
przekazał również:
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Siedlcach w 2017 roku,
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informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2017 roku,
 sprawozdanie działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2017 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2017 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020,
Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na
terenie powiatu siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 roku,
 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017,
 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2017 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 20 kwietnia br.
10. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników turnieju piłki siatkowej,
organizowanego przez Zespół Szkół w Łysowie.
na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 187/360/2018 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 187/361/2018 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
3. podjął uchwałę Nr 187/362/2018 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
4. podjął uchwałę Nr 187/363/2018 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
5. postanowił o dofinansowaniu następujących zadań planowanych do realizacji
w bieżącym roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach:
 modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach,
 elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach,
 odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach,
 oczyszczalnia ścieków
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zwiększając dotację podmiotową.
6. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach
postanowił
o dofinansowaniu do wyjazdu drużyny piłki ręcznej dziewcząt na Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w maju br. w Płocku i Sochaczewie.
7. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra, nr VIN:
WOLOTFF68W5027010, nr rejestracyjny: WSI 90GS z wartości początkową brutto
w wysokości 2 300 zł, określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa)
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa.


8. podjął uchwałę Nr 187/364/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. podjął uchwałę Nr 187/365/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 237),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 1415/2),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 492),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka nr ew. 1210/7) obręb Strzała w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV (działka nr ew. 1210/2),
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1125) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
656 w miejscowości Trzemuszka,
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 20 m do 15 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Koszewnica dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej Play nr SDC4403B na działce nr ew. 786,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr
ew. 833) w miejscowości Łupiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727),
na okres 19.04.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
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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 elektroenergetycznego nn
0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727) w terminie
17.04.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 719/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 182/8),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 789/6),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.:
140, 137/4) w
miejscowości
Pruszynek poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 173/1), na okres 18.04.2018 r. – 31.12.2048 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 (działki nr ew.:
140, 137/4) w miejscowości Pruszynek w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 173/1), w terminie 18.04.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
11. rozpatrując prośbę Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach postanowił dofinansować zorganizowanie w dniu 7 maja br.
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wieczornego spotkania kulturalnego
dla ok. 40 osób - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tydzień
Międzynarodowy”.
12. rozpatrując prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach postanowił przeznaczyć środki finansowe w celu dofinansowania jednej
z głównych nagród dla laureatów XXVIII Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
13. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia KulturalnoOświatowego „Kornel” w Borkach Wyrkach postanowił dofinansować zakup nagród
laureatom XIX Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.
14. zaakceptował projekt ogłoszenia dotyczącego sprzedaży w formie licytacji ustnej
drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego w ilości 220 m3 (w większości drewno liściaste mieszane),
sklasyfikowanego jako drewno opałowe w grupie S4.
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na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 r.
1. postanowił o dokonaniu korekty Tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu
Siedleckiego na rok 2018 do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.
Wprowadzona korekta dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w pozycjach: 25, 26
słowa „o długości” zmieniono na słowo „długości”, w pozycjach: 29, 30, 31 słowo
„Odbudowa” zastąpiono słowem „Przebudowa” zgodnie z pismem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-14-4/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.
Tak zmienioną Tabelę Nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2018
do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu
jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady, w miejsce Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego
na rok 2018 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonej
przy piśmie nr OR.0022.14.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek wierzba rosnącego
w miejscowości Żeliszew Podkościelny na granicy działki nr ew. 82 i działki
nr ew. 615 stanowiącej drogę powiatową nr 3603W, należy do właściciela
działki nr ew. 82,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3634W (działka nr ew. 1646) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1641 w miejscowości Stok Wiśniewski,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3634W (działka nr ew. 1646) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1642/1 w miejscowości Stok Wiśniewski,
 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3615W (działka nr ew. 915) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 656
w miejscowości Krześlin,
 zezwolił lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 657/1
w miejscowości Krześlin,
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka
nr ew.570/2) w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 48/1), na okres 24.04.2018 r. – 31.12.2048 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 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 48/1) w terminie 24.04.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1283) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1272/3 w miejscowości Trzemuszka,
74



uzgodnił koncepcję projektu pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica” z uwagami:
1. W ramach prac rozbiórkowych należy zdemontować istniejący pomost
natomiast przyczółki pozostawić zabezpieczając je poprzez montaż balustrady
z elementami odblaskowymi, 2. Z uwagi na fakt, że projektuje się nową drogę
dojazdową do mostu, w ramach organizacji ruchu należy przewidzieć
oznaczenie dotychczasowej trasy znakami informującymi „D-4A droga bez
przejazdu”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka
nr
ew.336)
w
miejscowości
Niwiski
poprzez
umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 407/8), na okres 27.04.2018 r. – 31.12.2048 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 elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 407/8) w terminie 27.04.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 146),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu budowy sieci
wodociągowej (przejście poprzeczne) (działka nr ew. 424/1),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 665) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
245/1 w miejscowości Wołyńce,
 wyraził zgodę na sprzedaż drewna
w ilości 5 m3
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Żabokliki.
Wartość sprzedaży:
5 m3 x 110 zł/m3 netto = 550 zł netto
5 m3 x 118,80 zł/m3 brutto = 594 zł brutto.
2. przyjął projekt aneksu Nr 1/2018 do umowy nr 8/2017z dnia 29.12.2017 r. o wsparcie
realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób
z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie
chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
3. wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej w kwocie 65 600 zł dla Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, na realizację zadania pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego”.
4. postanowił dofinansować zakup statuetek uczestnikom V Integracyjnego Przeglądu
Twórczości Artystycznej „Wiosenne inspiracje”. Przegląd zorganizowany zostanie w dniu
16 maja br. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
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5. postanowił o wsparciu XV Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”, który
odbędzie się 24 czerwca br. w Siedleckim Amfiteatrze.
6. rozpatrując prośbę dyrekcji Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim o pomoc
finansową w utworzeniu kącika Patrona Szkoły nie wyraził zgody na dofinansowanie
utworzenia kącika Patrona Szkoły, z uwagi na brak podstaw prawnych.
7. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników biegu w Seroczynie,
odbywającego się w ramach Festynu Majowego dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8. przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
9. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiat: Komisji Budżetu; Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy z posiedzenia w dniu 20 kwietnia
2018 r.
na posiedzeniu w dniu 2 maja 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 190/366/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 190/367/2018 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2018 r.
3. podjął uchwałę Nr 190/368/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
4. podjął uchwałę Nr 190/369/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
5. podjął uchwałę Nr 190/370/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka
nr ew.207) w miejscowości Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 53),
na okres 2.05. 2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew.
207) w miejscowości Choja w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 53), w terminie 2.05.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka nr ew.
355) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających
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na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 354/1), w terminie 9.05.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka
nr ew.355) w miejscowości Rzeszotków poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 354/1), na okres 9.05.2018 r. – 31.12.2048 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 Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą na skrzyżowaniu z drogą gminną
działka nr ew. 445/9 ul. Tęczowa),
pozostawił na dotychczasowym poziomie stawki opłat rocznych
za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury szerokopasmowego
Internetu, związanych z projektem „Internet dla Mazowsza”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
w miejscowości Sosenki Jajki (działka nr ew. 252) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 250),
uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu
sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami” w zakresie
skrzyżowania zamierzenia inwestycyjnego z drogą powiatową nr 3650W,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3648W w miejscowości Wodynie na działkę nr ew. 1129,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W obręb
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2 w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1083/17),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1564) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działki nr ew.: 1369/2, 1376),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3616W (działki nr ew.: 1210/7, 361) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 1210/2 w miejscowości Strzała,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy linii kablowej nn
0,4 kV do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 291/2, 294/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 694) w celu budowy napowietrznej linii
kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 267/5),
wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu Krzysztofowi Jedlińskiemu w ilości
5,5 m3 pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki.
Wartość sprzedaży:
5,5 m3 x 110 zł/m3 netto = 605,00 zł netto
5,5 m3 x 118,80 zł/m3 brutto = 653,40 zł brutto.
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wyraził zgodę na sprzedaż drewna
w ilości 5 m3
pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Żabokliki.
Wartość sprzedaży:
5 m3 x 110 zł/m3 netto = 550 zł netto
5 m3 x 118,80 zł/m3 brutto = 594 zł brutto.
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na umieszczenie tablic informacyjnych
(witaczy) w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 3666W w miejscowości
Tarcze, nr 3638W w miejscowości Olędy, nr 3657W w miejscowości Smolanka,
nr 2050W w miejscowości Sobicze, nr 3658W w miejscowości Wólka Kamienna,
nr 3636W w miejscowości Borki Kosy,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
780/2 w miejscowości Broszków,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 892/1, 892/2).

7. postanowił ufundować puchary i nagrody rzeczowe uczestnikom II Powiatowego
Turnieju Strongman o puchar Starosty Siedleckiego.
8. postanowił dofinansować zakup medali uczestnikom turniej piłki nożnej dziewcząt
i chłopców Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej zorganizowany zostanie
w połowie czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości
Dąbrówka Ług.
9. przyjął projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 65 600 zł
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona
z remontem stawu technologicznego”.
10. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbuczyn na lata
2018 – 2021”.
11. przyjął informacje:
Dotyczącą inwestycji drogowej Mokobody-Podnieśno.
Dotyczącą ul. Grycznej w Stoku Lackim.
Dotyczącą wyjazdów zagranicznych.
Dotyczącą granicy działki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku
Lackim
będące odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną
na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 20 kwietnia br. - pismo
Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
nr BR.0003.25.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
1.
2.
3.
4.

12. podjął uchwałę Nr 190/371/2018 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc
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w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia
zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. przyjął projekt aneksu nr 1/2018 do umowy nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.
2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów
uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kisielanach.
14. przyjął projekt aneksu nr 1/2018 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.
15. przyjął projekt aneksu nr 1/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia
8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym na terenie powiatu
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.
16. przyjął projekt aneksu nr 1/2018 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.
17. Radny Powiatu Pan Mieczysław Ślaz zgłosił do wykonania na drogach
powiatowych:
 likwidację ubytków w drodze powiatowej Paprotnia – Przesmyki, za miejscowością
Łęczycki,
 usunięcie suchych drzew rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Czepielin,
 oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Czarnoty,
 likwidację ubytków w drodze powiatowej Paprotnia - Sokołów za miejscowością
Skwierczyn.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie zgłoszonych prac.
na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 r.
1. postanowił o wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu na 2018 r., poprzez
zwiększenie o kwotę 100 000 zł § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych.
.
2. podjął uchwałę Nr 191/372/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
3. podjął uchwałę Nr 191/373/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
4. podjął uchwałę Nr 191/374/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
5. podjął uchwałę Nr 191/375/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
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6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy sieci
światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej
podbudowie słupowej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej (działka nr ew. 432/7),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 86/6),
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1283) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
1272/1 w miejscowości Trzemuszka,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3675W –
Pl. Zwycięstwa, 3677W – ul. Wyszyńskiego, 3615W – ul. Kościuszki w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 2076)
w celu: budowy linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, budowy linii
energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłączy
energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy złączy kablowopomiarowych niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowy słupa linii energetycznej
napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu słupów linii energetycznej
napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przewodów linii
energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przyłączy
energetycznych napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu
budowy telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej oraz słupka
telekomunikacyjnego,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w celu
wykonania przebudowy zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 64
w miejscowości Józefin,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 374/2),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146) w terminie 14.05.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka
nr ew.151) w miejscowości Wola Wodyńska poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 146), na okres 14.05.2018 r. – 31.12.2048 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 3629W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu budowy przyłącza
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kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku administracyjnogarażowego (działka nr ew. 245/2),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
190, 191 w miejscowości Domanice Kolonia.

7. podjął uchwałę Nr 191/376/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
8. podjął uchwałę Nr 191/377/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu siedleckiego i skierował do: Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie, Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz wójtów gmin: Domanice,
Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew,
Wodynie, Zbuczyn – celem zaopiniowania.
Powyższy projekt uchwały Zarząd Powiatu skierował również do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
10. pozytywnie zaopiniował projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019
jednostek:
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
11. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Akademia Młodego
Piłkarza GOOL z Wołomina postanowił nie wspierać finansowo turnieju piłki nożnej dla dzieci
„Mini Mistrzostwa Świata AMP GOOL”.
12. rozpatrując prośbę Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach postanowił
dofinansować zakup nagród dla uczestników Międzygminnego Zlotu Motocyklowego „XVIII
GRYFOPARTY 2018”.
13. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom Międzygminnych Zawodów
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą się w dniu 16 maja br. w Szkole Podstawowej
w Dziewulach.
14. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka
w Żelkowie Kol. postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom V Integracyjnego Pikniku
Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”.
15. rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
postanowił dofinansować zakup nagród uczestnikom XI Festiwalu Piosenki Europejskiej.
na posiedzeniu w dniu 21 maja 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 192/378/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
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2. podjął uchwałę Nr 192/379/2018 w sprawie przedłożenie „Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2017” i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 192/380/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach” za 2017 rok.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 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 dnia
31 sierpnia 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenie merytorycznej Komisji; skierował również do zaopiniowania przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo S80 o nr VIN YV1TS793931305714
oraz nr rejestracyjnym WSI 07US, z wartością początkową brutto 2 600 zł określoną
przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego.


8. podjął uchwałę Nr 192/381/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
9. podjął uchwałę Nr 192/382/2018 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii niektórych dróg powiatowych na terenie powiatu bialskiego.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W (działka nr ew. 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
400/3 w miejscowości Mościbrody,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3656W (działka nr ew. 557) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 457
w miejscowości Grodzisk,
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zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3641W (działka nr ew. 641/3) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 407 w miejscowości Tchórzew,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
(działka nr ew. 445/8) w terminie 22.05.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz 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
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (działka nr ew. 445/8) na okres
22.05.2018 – 31.12.2043 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji
sanitarnej na okres 30.05.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 1.06 –
11.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W
- w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.:
1499, 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej
wraz z przyłączami w terminie 22.05 – 8.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.:
1499, 1522) poprzez umieszczenie sieci gazowej wraz z przyłączami na okres
8.06.2018 r. – 31.12.2053 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 3648W w celu
wykonania remontu zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 1129
w miejscowości Wodynie w dniach 22 – 23 maja br.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W (działki nr ew.:
569, 725) w miejscowości Czachy w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 5.06.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Knychówek (działka nr ew. 67) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn w terminie 22-23.05.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka
nr
ew.67)
w
miejscowości
Knychówek
poprzez
umieszczenie
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elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 23.05.2018 r. –
31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 22.05 –
30.05.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zmienił w części decyzję nr D.6853.1.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r., poprzez:
zmianę zapisu w pkt 8 z …. „nieprzekraczalny termin prowadzenia robót
objętych niniejszą decyzją ustala się na 31 marca 2018 r.” na zapis: ….
„nieprzekraczalny termin prowadzenia robót objętych niniejszą decyzją ustala
się na 8 marca 2018 r.”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
(działka nr ew. 300) w miejscowości Domanice Kol. w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 252/27),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 153/1, 164/3, 155/1) w celu
budowy sieci wodociągowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka
nr ew. 298),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 366/9),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk Majątek (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku bankowego
(działka nr ew. 228/3),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni ścieków
(działka nr ew. 334/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni ścieków
(działka nr ew. 169),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
(działka nr ew. 240) w miejscowości Głuchów w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 248),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 240) w celu budowy linii kablowej nn
0,4 kV do budynku gospodarczego (działka nr ew. 247/2),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W
w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu budowy przyłącza
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kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku gospodarczego
(działka nr ew. 378),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W
w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 532),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do podłączenia pompy głębinowej
na działce nr ew. 312/1.

11. wyraził zgodę na skorzystanie z oferty Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
dotyczącej wykaszania poboczy dróg powiatowych w sezonie letnim 2018 r.
12. przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg
powiatowych, za okres styczeń – kwiecień 2018 r.
13. postanowił dofinansować organizację XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
Festiwal odbędzie się w dniach 18-21 października br.
14. postanowił nie dofinansowywać Rajdu Rowerowego
organizowanego przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w Siedlcach.

Przedsiębiorców,

15. postanowił dofinansować zakup medali dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji
„Polska Biega 2018”. Bieg odbędzie się w Skórcu w dniu 9 czerwca br.
16. wyraził zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Siedleckiego na proporcu
rozpoznawczym 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
17. podjął uchwałę Nr 192/383/2018 w sprawie ustalenia kwoty dolnej granicy wartości
początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych
ewidencją ilościowo-wartościową.
18. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w 2017 r.,
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2017/2018,
 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach w 2017 r.,
 informację nt. projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2018/2019
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Statucie
Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
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2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości (działka nr ew.
245/1),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2697/2) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 1805),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 511/9),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 280/1) w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu prac konserwatorskich na przyłączu kablowym
elektroenergetycznym nn 0,4 kV w terminie 29.05.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka
nr ew.176) w miejscowości Olszyc Włościański poprzez umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 237) na okres 29.05.2018 r. – 31.12.2048 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 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV w do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 237) w terminie 29.05.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) poprzez umieszczenie sieci
światłowodowej napowietrznej FTTH na okres 4.06.2018 r. – 31.12.2028 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie napowietrznej sieci światłowodowej FTTH w terminie
4.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3632W (działka nr ew. 177) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
236/7 w miejscowości Pruszyn,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 12.06.2018 – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

5. przyjął:
 informację w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki
wychowawczej,
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2017 roku,
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2017 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2017 roku,
 informację na temat istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych
inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
 informację na temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego
i działań podjętych w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich
liczba w Powiecie Siedleckim,
 informację nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
6. rozpatrując prośbę Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi postanowił o dofinansowaniu promocję zawodów i pokazów jeździeckich,
które zaplanowano na 17 czerwca br. w Jagodnem.
7. nie wyraził zgody na dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego w dniu
10 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
8. postanowił nie dofinansowywać IV Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką,
organizowanego w dniu 7 lipca br.
9. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Krynicy nie wyraził zgody na
dofinansowanie ufundowania sztandaru szkoły z okazji nadania imienia Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
10. postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach, za 2017 r.
11.przyjął stanowisko w sprawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 23 lutego 2018 r. i przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach.
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na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.49.2017 z dnia 10.04.2017 r.
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją inwestycji
budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 340, 350, 351, wydanej na
rzecz Solum Concept sp. z o.o. Warszawa,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna gm. Siedlce (działka ewid. nr 535, 598/9,
526, 91/6)”,zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.160.2017
z dnia 18.12.2017 r.,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3644W (działka nr ew. 695/3) w miejscowości Nowe Iganie na działkę nr ew.
653/3,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 492) w terminie 4.06.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W (działka
nr
ew.191)
w
miejscowości
Ziomaki
poprzez
umieszczenie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 492) na okres 5.06.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 252/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 214/1) w terminie 6.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3654W,
3655W, obręb Kaczory działki nr ew.: 380/1, 137/1, 138/1, 379/1, 134/3;
Gostchorz działki nr ew.: 457, 458; Tworki działka nr ew. 515, w celu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowościach: Mościbrody (działka nr ew. 291/1), Borki Kosiorki
(działki nr ew.: 80/1, 80/2), w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami,
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka nr ew.
445) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
przepompownię ścieków (działka nr ew. 334/1), w terminie 5.06.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka nr ew.
445) w miejscowości Rzeszotków poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego przepompownię ścieków (działka
nr ew. 334/1) na okres 5.06. 2018 – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem.

2. zapoznał się z opiniami Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja br., zawartymi w piśmie
BR.0012.1.3.2018.
na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
3. postanowił dokonać zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok - korekta wynika
ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. 2018 r., poz. 995
oraz uzupełnienia załącznika do uzasadnienia o podpisy elektroniczne członków Zarządu
Powiatu.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Strzała (działki nr ew.: 1210/7, 361) w celu budowy przyłącza
sieci gazowej średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod drogą) zasilającego
budynek mieszkalny (działka nr ew. 1210/2,
 zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3641W (działka nr ew. 641/3) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 136 w miejscowości Tchórzew,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1218) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 759 w miejscowości Broszków,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W (działka nr ew. 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 400/4 w miejscowości Mościbrody,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3641W (działka nr ew. 641/3) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 266 w miejscowości Tchórzew,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowościach: Łączka , Koszewnica (działki nr ew.: 697/1, 826) w celu
prowadzenia
robót
polegających
na
budowie
linii
kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz linii kablowej SN 15 kV w terminie
12-20.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowościach: Łączka, Koszewnica (działki nr ew.: 697/1, 826) poprzez
umieszczenie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz linii kablowej
SN 15 kV na okres 20.06.2018 r. – 31.12.2048 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 Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy sieci
światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej
podbudowie słupowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 432/7) na okres
12.06.2018 – 31.12.2048, ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 214/1) w terminie 11.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 91/6, 91/3) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 91/4),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy 5 szt. przyłączy
sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości oznaczonych jako działki
nr ew.: 180/2, 216, 218, 227,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza sieci
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 71),
zmienił w części decyzję D.6853.1.61.2018 z dnia 2 maja 2018 r. poprzez zmianę
zapisu: …. „zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 280)” na zapis: …. „zadysponowanie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W obręb Laskowice (działka ewid.
nr 280, 66/2)”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Krynica (działka nr ew. 775) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 282/3),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowościach Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie linii
kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV do przepompowni ścieków (działka
nr ew. 366/9) na okres 11.06.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy
rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego budynek mieszkalny (działka nr ew. 432/7) w terminie 11.06.
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2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowościach Smolanka (działka nr ew. 289) poprzez umieszczenie linii
kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV do przepompowni ścieków (działka
nr ew. 169) na okres 13.06.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy
rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego przepompownię ścieków (działka nr ew. 169) w terminie 13.06.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1564) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
(działki nr ew.: 1369/2, 1376) w terminie 12.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1564) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 1369/2,
1376) na okres 12.06.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem.

5. wyraził zgodę PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na umieszczenie
przyłącza kablowego i złącza kablowego nn 0,4 kV na działce nr 104 obręb 49 w Siedlcach
Skwer Niepodległości 2, zgodnie z lokalizacją określoną w załączniku mapowym, na warunkach
wykonania robót określonych przez Miasto Siedlce w piśmie nr D.7230.8.126.2018 z dnia
7.06.2018 r. Niniejsza zgoda nie upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej na
działce nr 104 obręb 49 w Siedlcach Skwer Niepodległości 2, polegającej na prowadzeniu stacji
EVCS zasilającej w energię elektryczną samochody i wymaga dodatkowych zgód/umów
współwłaścicieli w/w nieruchomości.
6. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 – 2021,
 w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego,
skierował również zmienione przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca br.
projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok
- korekta wynika ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być
Dz.U. 2018 r., poz.995 oraz uzupełnieniem załącznika do uzasadnienia o podpisy
elektroniczne członków Zarządu Powiatu,
 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego - korekta
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wynika ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U.
2018 r., poz.995,
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach
i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - korekta wynika
ze zmiany publikatora ustawy o samorządzie powiatowym, winno być Dz.U. 2018 r.,
poz.995,
oraz przekazał:
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2017 roku,
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2017 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2017 roku,
 sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego
w roku 2017,
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2017/2018,
 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowej
instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach”,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017-2021 za 2017 rok,
 informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok,
 ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Siedleckiego
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu w związku z pismem Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty
w Warszawie, postanowił wycofać z porządku obrad Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br.
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 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 dnia 31 sierpnia 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
(działka nr ew. 445/8) w terminie 19.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 298) w terminie 20.06. 2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomości na działce nr ew. 298 na okres 20.06.2018 r. – 31.12.2048 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej zasilającego działkę nr ew. 445/8 na okres 19.06.2018 –
31.12.2043 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 3616W
w miejscowościach: Strzała, Purzec (działka nr ew. 361-obręb Strzała; działki
nr ew.: 759/2, 759/3, 754/5-obręb Purzec) w celu budowy kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-tłocznym,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 380/1) w celu budowy linii kablowej
oświetleniowej w związku z projektem budowy oświetlenia ulicznego na ulicach:
Spacerowej, Pięknej w miejscowości Nowe Opole,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3610W (działka nr ew. 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 380/4 w miejscowości Nowe Opole,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego Ø 40 PE zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 374/2
na okres 20.06.2018 r. – 31.12.2048 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 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego Ø 40 PE zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 374/2 w terminie 20.06.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W
w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości
na działce nr ew. 532 na okres 19.06.2018 r. – 31.12.2048 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 3642W w miejscowości
Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość (działka nr ew. 532) w terminie 19.06.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz 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 elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości
na działce nr ew. 208/5 na okres 19.06.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę
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za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 208/5) w terminie 19.06.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości
na działce nr ew. 511/9 na okres 20.06.2018 r. – 31.12.2048 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 3610W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 599) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do zasilania nieruchomości na działce nr ew. 511/9 w terminie 20.06.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 86/6 w terminie
21.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości
na działce nr ew. 86/6 na okres 21.06.2018 r. – 31.12.2048 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 dróg powiatowych nr: 3632W, 3633W
w miejscowościach: Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253); Pruszynek (działka
nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej – przyłącza w poprzek
drogi w terminie 20.06 – 3.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W (działka nr ew. 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 930/3 w miejscowości Broszków.

2. postanowił o złożeniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział
I Cywilny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie z powództwa
prowadzącego
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wymiaru czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat
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Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. rozpatrując prośbę dyrektora WLKS Nowe Iganie postanowił ufundować trzy
puchary dla najlepszych drużyn Wojewódzkiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”, który
zorganizowany zostanie w dniu 20 czerwca br. na terenie Gminy Skórzec.
5. wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych na dofinansowanie do
wypoczynku letniego dziecka pochodzącego z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonego
w rodzinie zastępczej na terenie powiatu płońskiego.
6. zaakceptował rozliczenie środków przekazanych w 2017 r. przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”.
7. wyraził zgodę dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na przekroczenie 1/12
planu finansowego jednostki o kwotę 25 000 zł, celem uregulowania zobowiązań.
8. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej
odbywających się podczas festynu „Zielony Korczew” w Korczewie na początku sierpnia br.
9. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Wspólnota Arche w Siedlcach wyraził zgody
na przystąpienie do komitetu honorowego Triathlonu Kraina Bugu, organizowanego w dniu
22 lipca br.
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.
1. wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 –
2021 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przedłożonego
w dniu 13 czerwca br. – pismo nr OR.0022.23.2018.
2. wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
26 czerwca br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przedłożonego w dniu 13 czerwca
br. – pismo nr OR.0022.23.2018.
3. podjął uchwałę Nr 197/384/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki
zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
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uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej. Budowa
linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Wodynie
ul. Siedlecka i ul. Kościelna gm. Wodynie”, w zakresie objętym decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.144.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa linii elektroenergetycznej średniego
napięcia SN - 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
w miejscowości Kaliski gm. Paprotnia”, w zakresie objętym decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.163.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
zmienił w części decyzję nr D.6853.1.65.2018 z dnia 14 maja 2018 r., poprzez
zmianę zapisu w pkt 6 z …. Wszystkie prace wykonawcze przedmiotowego
przedsięwzięcia należy zsynchronizować z pracami drogowymi prowadzonymi
przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy zgodnie z uchwałą
Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu dróg
powiatowych w ostatecznym terminie 31 sierpnia 2018 r.” na zapis: ….
„Wszelkie prace wykonawcze przedmiotowego przedsięwzięcia należy
zsynchronizować z pracami drogowymi prowadzonymi przez Burmistrza Miasta
i Gminy Mordy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadań z zakresu dróg powiatowych.”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec (działki nr ew.: 452 – obręb Skórzec, 632 – obręb
Dąbrówka Ług) w celu budowy sieci światłowodowej FTTH w technologii sieci
napowietrznej na istniejącej podbudowie słupowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 621) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 575),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W,
3617W w miejscowościach: Krześlinek, Czepielin (działki nr ew.: 880 obręb
Krześlinek, 2077 Czepielin) w celu budowy przyłącza wodociągowego
do zasilania działki nr ew. 883,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do zasilania działki nr ew. 530/8,
odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Kępa działka nr ew. 591/1 przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 171/8,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W
w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomości na działce nr ew. 378 na okres 26.06.2018 r. – 31.12.2048 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomości na działce nr ew. 276 na okres 27.06.2018 r. – 31.12.
2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do
budynku mieszkalnego na działce nr ew. 276 w terminie 27.06.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W
w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 378) w terminie 26.06.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 631
w miejscowości Koszewnica,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki – Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) poprzez
umieszczenie telekomunikacyjnej linii napowietrznej światłowodowej, słupka
telekomunikacyjnego, telekomunikacyjnego kabla doziemnego na okres
30.06.2018r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3666W
w miejscowości Stok Lacki - Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu
budowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej światłowodowej, słupka
telekomunikacyjnego, telekomunikacyjnego kabla doziemnego w terminie
28 - 30.06.2018r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu zmiany 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 dnia 31
sierpnia 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu
siedleckiego.
8. przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kisielanach Żmichach.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
Powyższy projekt uchwały Rady Powiatu oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
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w Kisielanach Żmichach dołączone zostaną do wniosku do Wojewody Mazowieckiego
o wyrażenie zgody na przekształcenia placówki Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze.
10. przyjął projekt porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji wystawy
promocyjno-targowej: Dni Siedlec – XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym- XIV
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 198/385/2018/ zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022.
2. podjął uchwałę Nr 198/386/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 199/387/2018 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2018 r.
2. przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji udzielonej
na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu
technologicznego” w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
3. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg.
4. postanowił przekazać jednorazowo podmiotową dotację w kwocie 86 310,00 zł na
bieżące funkcjonowanie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
(Krześlin działka nr ew. 915) gm. Suchożebry, w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego 15 kV do zasilania działki nr ew. 656 oraz ustalił
warunki zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
Stare Opole (działka nr ew. 31) gm. Siedlce, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 434/1) oraz ustalił warunki zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
w miejscowości Sosenki-Jajki gm. Mordy (działka nr ew. 252) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 250 i 251 na okres
05.07.2018 r. – 31.12.2048 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 3629W
w miejscowości Sosenki-Jajki gm. Mordy (działka nr ew. 252), w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 250 i 251 w terminie
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05.07.2018, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Mokobody ul. Młynarska działka nr ew. 426/2, poprzez
umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na okres
09.07.2018 r. – 31.12.2043 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka nr ew.
426/2) w miejscowości Mokobody ul. Młynarska, w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem gazu zasilającej
nieruchomość na działce nr ew. 603 w terminie 09.07.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk – Majątek (działka nr ew. 1044/1) gm. Zbuczyn, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 228/3 w terminie
03.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk – Majątek (działka nr ew. 1044/1) gm. Zbuczyn poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 228/3 na okres 03.07.2018 r. –
31.12.2048 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 Zbuczyn działka nr ew. 509/1, poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego zasilającego działkę
nr ew. 357 i 358 na okres 03.07.2018 r. – 31.12.2048 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 Zbuczyn działka nr ew. 509/1, w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza
wodociągowego zasilającego działkę nr ew. 357 i 358 w terminie
03.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3632W (działka nr ew. 140) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
73/6 w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce, ustalił parametry techniczne
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie, ul. Serocka (działka nr ew. 699) gm. Wodynie, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 662/1 – budynek
Instytutu Tradycji Narodowej w terminie 03 - 06.07.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160), gm. Paprotnia w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr 254/1 w terminie 03.07.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 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) gm. Zbuczyn,
w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie linii napowietrznej
(montaż przewodu na istniejącej podbudowie słupowej) w terminie
03.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 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) gm. Zbuczyn,
poprzez umieszczenie przewodu linii napowietrznej na istniejącej podbudowie
słupowej na okres 03.07.2018 r. – 31.12.2048 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 Nasiłów (działka nr ew. 160) gm. Paprotnia, poprzez
umieszczenie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego
nieruchomość na działce nr 245/1, na okres 03.07.2018 r. – 31.12.2048 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek gm. Siedlce działka nr ew. 140,
poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej o powierzchni 10,24 m2 (8 szt.
przyłączy) na okres 03.07.2018 r. – 31.12.2048 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 3649W
w miejscowości Wodynie ul. Serocka (działka nr ew. 699) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 662/1 - budynek Instytutu Tradycji Narodowej,
na okres 06.07.2018 r. – 31.12.2048 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 2044W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 320/1 w miejscowości Wólka Łysowska
gm. Przesmyki w dniu 16 sierpnia 2018 r., ustalił opłatę i warunki zgodnie
z wnioskiem,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Błogoszcz gm. Siedlce ul.: Zacisze, Dębowa, Brzozowa, Błoga”.
zmienił w części decyzję nr D.6853.1.160.2017 z dnia 18.12.2017 r., poprzez
zmianę lokalizacji projektowanej sieci gazowej.

6. postanowił udzielić dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymanie i eksploatację
wód i urządzeń wodnych dla Spółek Wodnych z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2018 r.
w łącznej kwocie 100 000 zł dla:
 GSW Domanice - 10 000 zł
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GSW Kotuń - 3 230 zł
GSW Mokobody - 6 500 zł
GSW Mordy - 8 000 zł
GSW Paprotnia - 4 610 zł
GSW Przesmyki - 3 000 zł
GSW Siedlce - 16 370 zł
GSW Skórzec - 10 000 zł
GSW Suchożebry - 6 000 zł
GSW Wiśniew – 14 000 zł
GSW Wodynie – 9 200 zł
GSW Zbuczyn – 9 090 zł.

7. wyraził zgodę na organizację konkursu na „Powiatowy Wieniec Dożynkowy”
podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w dniu 26 sierpnia 2018 r. w Wodyniach i przeznaczył
środki finansowe na zakup nagród dla zwycięzców.
8. podjął uchwałę Nr 199/388/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki
drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 200/389/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego.
2. podjął uchwałę Nr 200/390/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
3. wyraził zgodę na zakup 15 egzemplarzy książki „Stok Lacki – Wieś i Ludzie”
i przekazanie bibliotekom publicznym znajdującym się na terenie Powiatu Siedleckiego.
4. wyraził zgodę na zakup materiałów propagujących działania proekologiczne.
Zakupione materiały będą wykorzystywane do promowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
zachowań ekologicznych oraz wyrobów z materiałów wtórnych.
5. przyjął informację dotyczącą rozliczenia środków przekazanych w 2017 roku na
realizację „Programu wyrównania różnic między regionami III”, przeznaczonych na
dofinansowanie projektu w ramach obszaru D – „Zakup 9-cio osobowego busa
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (z najazdem dla wózków) dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim”.
6. obniżył cenę sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Ustalił cenę 40,00 zł brutto za 1 m 3
drewna bez względu na gatunek dla 220 m 3 drewna w formie ogłoszenia publicznego
o sprzedaży.
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7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew.
234) w miejscowości Drażniew gm. Korczew w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 222/2 w terminie 19-20.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew gm. Korczew (działka nr ew. 234), poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego działkę nr ew. 222/2 na
okres 20.07.2018 r. – 31.12.2028 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 3614W
w miejscowości Brzozów, gm. Suchożebry (działka nr ew. 770) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 744/6, ustalił warunki zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Kępa , gm. Kotuń (działka nr ew. 591/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew.
171/8, ustalił warunki zgodnie z wnioskiem.
 zrzec się prawa do odwołania od decyzji Starosty Siedleckiego nr 52/2018 z dnia
2 lipca 2018 r. (znak sprawy: B.6740.12.428.2018) zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę: linii kablowej nn 0,4 kV na
działkach 655,372,373,374/3, 374/2, 376, 362/2, 362/1 w miejscowości
Wodynie, wydanej na rzecz PGE Dystrybucja.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 87, 253), Pruszynek (działka
nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie
11-13.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (działka nr ew. 526), w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o powierzchni –
zgodnie z harmonogramem robót w terminie 09.07. – 29.09.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce działka nr ew. 526 poprzez umieszczenie
sieci kanalizacji sanitarnej na okres 29.09.2018 r. – 31.12.2048 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 3929W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr 245/2,
na okres 10.07.2018 r. – 31.12.2048 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 3929W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
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zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 245/2 w terminie 10.07.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem.
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno, gm. Suchożebry (działka nr ew. 390/4, 340/1, 361)
w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 09.07.2018 r. –
20.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018 r.

1. podjął decyzję o nienaliczaniu kar umownych w ramach umowy Nr D.277.42.2017
z dnia 16 października 2017 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3669W – ul. Gliniana w miejscowości Mordy”.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) poprzez umieszczenie linii
kablowej nn 0,4 kV zasilającej nieruchomość na działce nr ew. 374/2
– budynek plebanii, na okres 18.07.2018 r. – 31.12.2048 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 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
zasilającej nieruchomość na działce nr ew. 374/2 – budynek plebanii, w terminie
18.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 366/7), ustalił warunki zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski gm. Mokobody (działka nr ew. 336), w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
nr ew. 136, w terminie 17.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski gm. Mokobody (działka nr ew. 336), poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 136, na okres 17.07.2018 r. –
31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.
 nie wnieść sprzeciwu do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wodynie znak
sprawy IRG.6730.17.2018 z dnia 25 maja 2018 r., poprzez zmianę zapisu
w dziale III, punkt 1, lit „d”, którego dotychczasowa treść: „szerokość elewacji
frontowej -9,0 m do 14,0 m” otrzymuje brzmienie „szerokość elewacji frontowej
– 9,0 m do 16,0 m”.
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770), gm. Suchożebry w celu budowy
przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 25 PE (przejście poprzeczne pod
drogą) do projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce
nr ew. 788/2, ustalił warunki zgodnie z wnioskiem.
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3652W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 483 w miejscowości
Czachy gm. Domanice, określił parametry techniczne zgodnie z wnioskiem.
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa (działka nr ew. 1805/2) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce nr ew. 1083/17, na okres 17.07.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa (działka nr ew. 1805/2) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 1083/17, w terminie
17.07.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
użyczyć Gminie Kotuń grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działka nr ew. 300/1 i 455) oraz
w miejscowości Oleksin (działka nr ew. 165/3), na cele związane z potrzebami
ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, tj. sieć
oświetlenia ulicznego (18 stanowisk słupowych oraz linia kablowa oświetlenia
ulicznego).
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 436, ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.
uzgodnił projekt budowlany pn. „Modernizacja linii SN i nn w miejscowości
Mroczki gm. Wiśniew” w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.138.2017 z dnia 30 października 2017 r.
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3632W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 73/6
w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce”.
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej
linii elektroenergetycznej z wraz ze złączem kablowym nn 0,4 kV w miejscowości
Myrcha gm. Wiśniew” w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr 6853.1.54.2018 z dnia 2 maja 2018 r.
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r.

1. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
2. podjął uchwałę Nr 202/391/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
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3. podjął uchwałę Nr 202/392/2018 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 380/1, 669, 671) w celu budowy
linii napowietrznej oświetleniowej w związku z projektem budowy oświetlenia
ulicznego na ul. Spacerowej oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb
Rudnik Mały (działka nr ew.42/2), obręb Rudnik Duży (działka nr ew. 599)
w celu przebudowy napowietrznej linii teletechnicznej OPL na linię kablową
doziemną w ramach projektu pn. „Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu
sieci nn pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 240) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 248) w terminie 24.07.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 240) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 248 na okres 24.07.2018 r. – 31.12.2048 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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 669) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie 24.07.2018 r. – 6.08.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 669) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 6.08.2018 r. – 31.12.2048 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 celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 400/4 w miejscowości Mościbrody
w dniach 24 – 25 lipca br.,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna gm. Siedlce (działka ewid. nr 535)”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.108.2018
z dnia 2 lipca 2018 r.,
 wyraził zgodę na sprzedaż drewna firmie – Global Experience, pozyskanego
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu
Siedleckiego w ilości 220 m3. Cena sprzedaży, bez względu na gatunek wyniesie
40 zł brutto za 1 m3 drewna.
220 m3 x 40 zł/m3 brutto = 8 800 zł brutto.
5. postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród uczestnikom II Biegu
105

Charytatywnego o Puchar Starosty Siedleckiego, który zorganizowany zostanie 4 sierpnia br.,
w dniu koncertu charytatywnego w Wiejskim Domu Kultury w Gręzowie.
na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 203/393/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 203/394/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
3. podjął uchwałę Nr 203/395/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
4. podjął uchwałę Nr 203/396/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, o nr rejestracyjnym
LLU 22014 i nr identyfikacyjnym VIN WVWZZZ1HZWB003517, z wartością
początkową określoną przez rzeczoznawcę w wysokości 800 zł brutto,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
6. podjął uchwałę Nr 203/397/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 753/1) w celu budowy kanalizacji
sanitarnej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 124, 84/5, 208/2) w celu budowy
kanalizacji sanitarnej (cztery przyłącza),
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla
potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Golice gm. Siedlce (działki ewid.
nr: 699/1, 631)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.30.2018 z dnia 19 marca 2018 r.,
 uzgodnił projekt budowlany pn. „przebudowa napowietrznej linii
teletechnicznej OPL na linię kablową doziemną w ramach projektu pn.
„Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci nn pomiędzy aglomeracją
warszawską a Siedlcami”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.116.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji
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polegającej na budowie elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej)
na działkach ewid. nr: 340, 350, 351,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 332/25),
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 375/1, 376/1 obręb
Strzała,
w późniejszym terminie rozpatrzyć wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa ul. Równoległa 4a
w sprawie zadysponowania pasów drogowych dróg powiatowych
w miejscowości Mordy w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia:
- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552)
- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)
- 3677W ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)
- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)
- 3683W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)
- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)
- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)
- 3631W na odcinku Stok Ruski – Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991,
1213).

8. przyjął informacje:
 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,
 Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków pomocowych
do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r.
1. postanowił o ufundowaniu nagrody pieniężnej XXV Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który odbędzie się w dniach 25 – 26 sierpnia br.
w Siedlcach.
2. postanowił dofinansować zakup nagród w konkursie „Najciekawsza
i najsmaczniejsza regionalna potrawa ziemniaczana”. Konkurs zorganizowany zostanie
w Przesmykach podczas festynu „Dokopiny ziemniaka” w dniu 9 września br.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 245/1
w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce”,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 543/4 obręb Chlewiska,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3673W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 180/6 obręb Jagodne,
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zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 197/2 obręb Januszówka,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 621) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 575 w dniu 7.08.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z
wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 621) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 575 na okres 7.08.2018 –
31.12.2048 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 Stare Opole (działka nr ew. 31) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 434/1) w dniu 7.08.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Stare Opole (działka nr ew. 31) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 434/1 na okres 7.08.2018 – 31.12.2048 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 3615W
(działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1877),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
(działka nr ew. 454) w celu budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew.
115/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
(działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew.
1685).

4. przyjął:
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 20 sierpnia br.
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2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
20 sierpnia br.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 20 sierpnia br.
4. podjął uchwałę Nr 205/398/2018 w sprawie powołania Rady Programowej przy
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
5. podjął uchwałę Nr 205/399/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
6. uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: XVI Nadliwczański Rajd Pieszy
„Mokobody 2018” postanowił o podaniu do publicznej wiadomości oferty Chorągwi
Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. H. Sienkiewicza w Siedlcach w sprawie XVI
Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 2018 na okres 7 dni w BIP oraz na stronie
internetowej i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
7. postanowił o uhonorowaniu
rozwoju i promocji turystyki Województwa Mazowieckiego.

za działania na rzecz

8. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego na okres
6 miesięcy, tj. od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r. dyrektorom szkół i placówki
oświatowej:
 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia
zasadniczego,
 Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lacki, w wysokości 20 % stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
9. przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
projektu zmiany 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 dnia 31 sierpnia 2019 r. Autopoprawka polega na
aktualizacji publikatora ustawy o samorządzie powiatowym z Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.
zm. na t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie projektu zmiany 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 dnia 31 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu przyjął i skierował do
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Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
20 sierpnia br., w miejsce projektu uchwały przedłożonego pismem OR.0022.25.2018 z dnia
26 czerwca br.
10. podjął uchwałę Nr 205/400/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasów drogowych dróg powiatowych
w miejscowości Mordy:
- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552)
- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)
- 3677W ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)
- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)
- 3683W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)
- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)
- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)
- 3631W na odcinku Stok Ruski – Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991,
1213),
w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,
 wyraził zgodę firmie GAMUZA sp. z o.o. z Bielska Białej, działającej na zlecenie
koncernu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie na
wejście w teren działki nr 654 w miejscowości Nowe Opole, będącej własnością
Powiatu Siedleckiego, stanowiącej drogę powiatową nr 3608W (Nowe Opole –
Kisielany Żmichy – droga nr 696), w celu nieodpłatnego przycięcia gałęzi drzew
i krzewów lub ich usunięcie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142), które wrastają w sieć
wysokiego napięcia zagrażając bezpieczeństwu ludzi oraz funkcjonowaniu
urządzeń elektrycznych,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 575 w obrębie Żeliszew
Podkościelny,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 744/6) w dniu 14.08.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na
działce nr ew. 744/6, na okres 14.08.2018 – 31.12.2048 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny
rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2697/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 1805) w dniu 14.08.2018 r., ustalił
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opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2697/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na
działce nr ew. 1805, na okres 14.08.2018 – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zawiesić wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia
na prowadzenie robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3635W w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych
przyłączy światłowodowych.

12. rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie postanowił
o wsparciu organizację obchodów 90 – lecia postania jednostki.
13. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników Międzygminnego Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Olimp
Stok Lacki w dniach 25 – 26 sierpnia br.
14. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy
o samorządzie organizowanym podczas dożynek gminnych w Białkach w dniu 9 września br.
15. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2018 r.
i skierował do Przewodniczącego rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
16. postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego dla dzieci
i młodzieży podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego, organizowanych w dniu 26 sierpnia br.
w Wodyniach.
17. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie w dniu 20 sierpnia br. o godz. 1000 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem
obrad:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022,
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wymiaru czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki,
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu zmiany 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 dnia 31 sierpnia 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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. podjął uchwałę Nr 206/401/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
3. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków nr 907/1 o pow. 0,0117 ha, położoną w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy,
w wysokości 6,60 zł/m2 działki.
117 m2 x 6,60 zł/m2 = 772,20 zł – wysokość odszkodowania za działkę.
4. podjął uchwałę Nr 206/402/2018 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na
podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.
5. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r.
o wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla
osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle
psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
6. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motocykla marki PIAGGIO o nr VIN: LD5TCBOA6BD000324,
z wartością początkową określona przez rzeczoznawcą w kwocie 1 600 zł brutto,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w motocykla (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.


7. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2018 r.,
 informację Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2017 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2018 r.,
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sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
8. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wyraził
zgodę na zwiększenie planu zatrudnienia w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o etat
pracownika kuchni głównej.
9. postanowił o ufundowaniu nagród dla wyróżnionych hodowców bydła z terenu
powiatu siedleckiego. Nagrody wręczone zostaną podczas XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych w dniu 1 września br.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce działki nr ew.: 307/18, 307/2, 307/23
poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 24.08.2018 r. –
31.12.2048 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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 307/18, 307/22, 307/23) w celu
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 20.08.2018 r. – 07.09.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ew. 306/1), gm. Zbuczyn w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 241,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość usytuowaną na działce nr ew. 436, na okres
22.08.2018 r. – 31.12.2048 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 Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość usytuowaną na działce nr ew. 436,
w terminie 22.08.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
11. przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019” i skierował do konsultacji społecznych.
12. postanowił wyrazić zgodę na uwzględnienie XXI Ogólnopolskich Igrzysk LZS
w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez WLKS Nowe Iganie, zgodnie ze
zaktualizowaną ofertą realizacji zadania publicznego złożoną 14 sierpnia 2018 r.
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na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 207/403/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 207/404/2018 w sprawie przedstawienia „Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 –
2022 za I półrocze 2018 roku”.
Zarząd Powiatu 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 2018 – 2022 za I półrocze 2018 roku”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. podjął uchwałę Nr 207/405/2018 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2018 roku”. Zarząd Powiatu 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 2018 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. podjął uchwałę Nr 207/406/2018 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku”. Zarząd Powiatu 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
2018 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5. podjął uchwałę Nr 207/407/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
6. podjął uchwałę Nr 207/408/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 281/6,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) dla umieszczenia
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 31),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 390) dla umieszczenia przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 179/5),
 odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3648W (działa nr ew. 151) w miejscowości Wola Wodyńska
urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza energetycznego
kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 135,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
(działka nr ew. 144) obręb Grabianów, (działka nr ew. 1062/2) obręb Białki,
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w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej
nr 3647W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 376 w obrębie Wodynie,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka nr ew. 1341) w miejscowości Gołąbek w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce nr ew. 327/3,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3686W (działka nr ew.: 144 – obręb Grabianów, działka nr ew. 1062/2 –
obręb Białki) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew: 6/2, 7/3, 8/3, 9/3,
10, 11/3, 12, 13/3, 14, 15/3, 16/1 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3,
29/3, 267, 1085/1-rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4,
1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości
Grabianów,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do działek nr ew.: 1, 2, 3.

8. przyjął:
 informację nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2018/2019,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za
I półrocze 2018 roku,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp.
z o.o.,
 informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb
Ratowniczych,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Siedlcach w 2017 roku,
 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Siedlcach w 2017 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. postanowił udzielić pełnomocnictwa PGE Nowa Energia sp. z o.o., ul. Mysia 2
Warszawa do dysponowania nieruchomością (działka nr 104 obręb 49 w Siedlcach, Skwer
Niepodległości 2) na cele budowlane w zakresie umieszczenia (wybudowania) linii nn od
przyłącza kablowego PGE Dystrybucja S.A. będącego na w/w działce do stacji ładowania
samochodów EVCS zlokalizowanej na działce nr 89, zgodnie z lokalizacją określoną
w załączniku mapowym, na warunkach wykonania robót określonych przez Miasto Siedlce jako
współwłaściciela działki nr 104 obręb 49 w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2.
10. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ewidencji środków trwałych, pozostałych
środków trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Domu na Zielonym Wzgórzu
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w Kisielanach, zgodnie z pismem dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
nr D.3022.2.2018 z dnia 10.08.2018 r.
11. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ewidencji środków trwałych, pozostałych
środków trwałych i wartościach niematerialnych
i prawnych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach nr GŁ.034.6.2018 z dnia 22.08.2018.
12. wyraził zgodę na współorganizację turnieju: Mistrzostw Europy Wschodniej
w Karate Kyokushin IBK Polish Cap 2018, przeznaczając na ten cel środki finansowe. Turniej
zorganizowany zostanie 13 października br. w Hali Sportowej przy ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki 8 w Siedlcach.
13. postanowił zlecić Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka
Sienkiewicza w Siedlcach realizację zadania publicznego pn. XVI Nadliwczański Rajd Pieszy
„Mokobody 2018”.
na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r.
1. przyjął projekt odpowiedzi na interpelację Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego
Powiatu, złożoną na XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 20 sierpnia br.,
pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
nr BR.0003.26.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o:
1. Obecności członków Zarządu Powiatu w Siedlcach na posiedzeniach Zarządu Powiatu
w Siedlcach w okresie od początku obecnej kadencji tj. od 26 stycznia 2015 r. do 27 sierpnia
2018 r. Na 207 posiedzeń Zarządu:
1. Starosta Siedlecki Pan Dariusz Stopa uczestniczył w 179 posiedzeniach,
2. Wicestarosta Siedlecki Pan Michał Okniński uczestniczył w 176 posiedzeniach,
3. Członek Zarządu Pan Mieczysław Ślaz uczestniczył w 200 posiedzeniach,
4. Członek Zarządu Pani Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska uczestniczyła w 117
posiedzeniach,
5. Członek Zarządu Pan Piotr Dymowski uczestniczył w 153 posiedzeniach.
2. Osobach zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach i powiatowych jednostkach
organizacyjnych wg stanu na dzień 20 sierpnia 2018 r., - zgodnie z wymogami art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2018 r., poz.
1330).
2. podjął uchwałę Nr 208/409/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodociągowej w ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.60.2018
z dnia 2 maja 2018 r.
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew.
240) w miejscowości Głuchów w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce
nr ew. 248 w dniu 4.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew.
240) w miejscowości Głuchów poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 248 na okres 4.09.2018 r. –
31.12.2038 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 3614W (działka nr ew.
770) w miejscowości Brzozów poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 567/2 na okres 3.09.2018 r. –
31.12.2038 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 3614W (działka nr ew.
770) w miejscowości Brzozów w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce
nr ew. 567/2 w dniu 3.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w celu budowy
zjazdu publicznego na działki nr ew.: 1061/1, 1798/1) w miejscowości Ozorów
w dniach 1-2 października 2018 r.,
pozytywnie zaopiniował nazwę ronda u zbiegu dróg powiatowych nr: 3602W,
3603W, 3604W, 3647W w miejscowości Żeliszew Podkościelny. Pozytywna
opinia dotyczy nazwy: „Rondo im. Księdza Jana Niedziałka”,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży na działkę nr ew. 397/1.

4. przyjął informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2018 r. i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
5. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.
6. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.
7. postanowił, aby w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej z Rejonem
Dubieńskim z Ukrainy delegować zgodnie z otrzymanym zaproszeniem zespół folklorystyczny
z terenu powiatu siedleckiego, który uczestniczył będzie w corocznym święcie dożynkowokulturalnym w dniach 8 – 10 września br. w Dubnie. Zarząd Powiatu zaakceptował udział w
powyższym święcie zespołu „Radość” z Radomyśli. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów
ubezpieczenia oraz transportu zespołu.
na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 209/410/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
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3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 10 000 000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej 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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/8, 307/22, 307/23)
w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 11.09.2018 r.21.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Kępa (działka nr ew. 591/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działkach nr ew.: 171/8, 171/5 w dniu 12.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Kępa (działka nr ew. 591/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działkach nr ew.: 171/8, 171/5 w dniu 12.09.
2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie 12.09.2018 r.-15.10.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 4.10.2018 r.-31.12.2048 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV w tym kontenerowej
stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Skórzec gm. Skórzec”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.5.2018
z dnia 5 marca 2018 r.,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Skórzec
gm. Skórzec”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w celu budowy
zjazdu publicznego na działki nr ew.: 1061/1, 1798/1 w miejscowości Ozorów
w dniach: 1- 2.10.2018 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej nn 0,4 kV na okres: 11.09.2018 r.-31.12.2048 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu prowadzenia robót
polegających na przebudowie sieci energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV
w dniu 11.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia
nn 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Mroczki gm. Wiśniew”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.55.2018
z dnia 2 maja 2018 r.,
zezwolił na zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W,
3657W w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) w celu budowy
sieci światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej
podbudowie słupowej,
zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 535) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce nr ew. 332/25,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 812 w obrębie Pieróg,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 671) w celu budowy przyłącza sieci
gazowej średniego ciśnienia Ø 25 PE (przejście poprzeczne pod drogą)
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 411,
podjąć postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na prowadzenie
robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych.

6. wyraził zgodę na przedłużenie umowy z EXATEL S.A. Warszawa, na
dotychczasowych warunkach na okres kolejnych dwóch lat, tj. na czas określony od dnia
19.09.2018 r. do dnia 18.09.2020 r., ustalając czynsz od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
w wysokości 360,54 zł netto miesięcznie, który waloryzowany będzie od 2019 r. o średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w MP przez Prezesa GUS.
7. rozpatrując prośbę Prezesa GLUKS „NAPRZÓD” Skórzec,
postanowił
dofinansować zakup nagród (medali i pucharów) dla uczestników III Spartakiady Integracyjnej
Skórzec 2018. Spartakiada zorganizowana zostanie w dniu 18 września br. w Skórcu.
8. przyjął informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów operacyjnych i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
9. postanowił delegować dwoje uczniów z terenu powiatu siedleckiego (którzy mają
osiągnięcia w nauce języka niemieckiego lub są laureatami konkursów ze znajomości języka
niemieckiego), oraz opiekuna do Powiatu Oberhavel w terminie 19 – 23 września br. Uczniowie
do wyjazdu wskazani zostaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Siedlcach. Strona niemiecka pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz wycieczek
dla w/w osób.
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10. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2018/2019 . Zarząd Powiatu na realizację powyższego zadania przeznaczył środki
finansowe w kwocie 260 000 zł.
Kwota dotacji dla poszczególnych gmin z terenu powiatu na realizację zadania przedstawia się
następująco:
 Gmina Domanice
- 9 230 zł,
 Gmina Korczew
- 20 520 zł,
 Gmina Kotuń
- 23 510 zł,
 Gmina Mokobody
- 19 940 zł,
 Gmina Paprotnia
- 19 330 zł,
 Gmina Przesmyki
- 24 370 zł,
 Gmina Skórzec
- 15 640 zł,
 Gmina Suchożebry
- 17 750 zł,
 Gmina Wiśniew
- 13 700 zł,
 Gmina Wodynie
- 13 820 zł,
 Gmina Zbuczyn
- 32 790 zł,
 Gmina Siedlce
- 17 730 zł,
 Miasto i Gmina Mordy
- 31 670 zł.



11. postanowił:
zatwierdzić zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok,
przekazać jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego
w Siedlcach zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych
na 2019 rok do wykorzystania przy opracowaniu projektu budżetu.
na posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

1. podjął uchwałę Nr 210/411/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. postanowił zawiesić spłatę należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu
VW Golf o nr rejestracyjnym LLU 22014.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie 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 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. i
skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
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4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Zarząd Powiatu zdecydował
o pozostawieniu prognozowanej na rok 2019 kwoty na realizację zadań objętych Programem
na poziomie kwoty planowanej w „Programie współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2018-2020”, tj. w wysokości 412 000 zł. Ostateczną wysokość środków
finansowych na realizację Programu określi uchwała budżetowa na rok 2019.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uznał, że prawo własności do pierwszego drzewa gatunek topola rosnącego
od strony działki nr ew. 698/1 (stanowiącej drogę dojazdową ), należy do
właściciela działki nr ew. 386/1 obręb Mroczki, graniczącej z drogą powiatową
nr 3655W,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku (działka nr ew. 198/20),
 pozytywnie uzgodnił projekt wykonawczy odtworzenia konstrukcji nawierzchni
drogi po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ciągi drogi powiatowej nr
3615W w miejscowości Kownaciska,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
375/1, 376/1 w miejscowości Strzała gm. Siedlce”,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3665W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 475
w miejscowości Grodzisk gm. Zbuczyn”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1863 na okres 22.09.2018 r. – 31.12.
2038 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 kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1863
w dniu 22.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr
3652W w miejscowości Czachy na działkę nr ew. 484/1,
 nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wodynie - znak
sprawy IRG.6730.19.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., poprzez zmianę zapisu w
dziale III, punkt 1, lit. „h”, którego dotychczasowa treść „dostęp do drogi
publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej (działka ewid. nr
602)” otrzymuje brzmienie: „dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący
zjazd z drogi powiatowej (działka ewid. nr 602)”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy linii
kablowej oświetlenia drogowego,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/18, 307/22, 307/23
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poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 21.09.2018 r. –
31.12.2048 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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 654) w celu budowy przyłącza sieci
gazowej średniego ciśnienia Ø 25 PE do budynku mieszkalnego na działce nr
ew. 287/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 707/2),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 248 na okres 18.09.2018 r. –
31.12.2048 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 Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na
działce nr ew. 789/6 w dniu 18.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do działki nr ew. 55,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do działki nr ew. 366/9,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w dniu 17.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 17.09.2018 r. – 31.12.2048 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 3636W
w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 80/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 16/2),
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Mościbrody, Borki Kosiorki, Kolonia Wiśniew gm. Wiśniew”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.89.2018 z
dnia 4 czerwca 2018 r.,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wiśniew, Kaczory, Gostchorz, Tworki gm. Wiśniew”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.88.2018
z dnia 4 czerwca 2018 r.
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6. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2018,
 informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2018/2019,
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2017/2018,
 informację o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie Oddział Siedlce za 2017 r.,
 informację nt. działalności Inspekcji Handlowej w 2017 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
8. podjął uchwałę Nr 211/412/2018 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii
dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej.
9. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy nr RS 640.1.U-1.2015 z dnia
19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kisielanach.
10. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia
23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
11. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia
8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym na terenie powiatu
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.
12.zaakceptował projekt aneksu nr 3/2018 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.
13. wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Warszawie, w celu uzyskania zgody na usunięcie drzewa (wiąz szypułkowy),
będącego w ewidencji w/w Urzędu pod numerem inwentaryzacyjnym 137.
14.podjął uchwałę Nr 211/413/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
15. postanowił o wsparciu organizacji VII Pikniku Rodzinnego organizowanego w dniu
30 września br. w Pruszynie.
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16. postanowił o dofinansowaniu do budowy pomnika – ufundowanie tablicy
pamiątkowej w miejscowości Smolanka gm. Zbuczyn, na terenie świetlicy wiejskiej przy drodze
Zbuczyn – Łuków.
17. rozpatrując prośbę Komendanta hufca ZHP „Podlasie” im. H. Sienkiewicza
w Siedlcach postanowił przeznaczyć środki finansowe celem wsparcia organizacji XXVII Dni
Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
18. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
 informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 r.,
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.
 informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,
 informację nt. 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,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za
okres I półrocza 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2018 r.,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za I półrocze 2018 roku,
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za
I półrocze 2018 roku,
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 – 2022 za I półrocze 2018 roku,
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2018 roku,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 10 000 000 zł,
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projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.
19.postanowił przyjąć treść oświadczenia o potrąceniu kar umownych za zwłokę
w wykonaniu umowy z dnia 28.06.2017 r. nr D.273.18.2017 i przekazać Przedsiębiorstwu
Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 08 – 102 Siedlce.
na posiedzeniu w dniu 24 września 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 212/414/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 212/415/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022.




3. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki BMW 316 o nr rejestracyjnym WLS J362
i nr VIN WBACA11080AJ04614, z wartością początkową 1 250 zł określoną przez
rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego.

4. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestniczek Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Olimpiada
przeprowadzona zostanie 17.10.2018 r. w sali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Siedlcach ul. Kazimierzowska 21.
5. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 1 do „Regulamin korzystania ze stołówki,
wysokości opłat za posiłki wychowanków, uczniów placówki a także terminu i sposobu ich
wnoszenia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim, zmieniający
wysokość stawki żywieniowej z 8,80 zł na 11,00 zł za całodzienne wyżywienie.
6. pozytywnie zaopiniował projekt Regulaminu Organizacyjnego Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach.
7. zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu
siedleckiego.
8. podjął uchwałę Nr 212/416/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o wprowadzenie do
planu inwestycyjnego na 2019 r. przeprowadzenia na terenie Gminy Mordy
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remontów: 1. chodników wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach (droga powiatowa
nr 3615W), 2. ok 2 km drogi powiatowej od mostu w Roguźcu do końca wsi
Suchodół Wielki, 3. brukowego odcinka drogi powiatowej Olędy – Mordy
i ul. Olędzkiej w Mordach (droga powiatowa nr 3628W). Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Osiny Górne o uwzględnienie w budżecie
powiatu na 2019 r. wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 3611W.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Strzała i Purzec o uwzględnienie
w budżecie powiatu na 2019 r. wykonania nawierzchni drogi powiatowej
nr 3616W na odcinku położonym na terenie Gminy Siedlce oraz wykonania
chodników i ścieżki rowerowej a także wyniesionego przejścia dla pieszych.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Golice o uwzględnienie w budżecie
powiatu na 2019 r. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr: 3617W, 3632W w pobliżu Szkoły Podstawowej. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek
o uwzględnienie w budżecie
powiatu na 2019 r. wykonania w miejscowości Kownaciska chodnika o dł. 1 500
m w ciągu drogi powiatowej nr 3615W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
(działka nr ew. 1215/6) obręb Białki, w celu likwidacji fragmentu linii
telekomunikacyjnej doziemnej, kolidującej z projektowanym zjazdem
z w/w drogi powiatowej na teren Parku Handlowego w miejscowości
Grabianów,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr
3627W w miejscowości Stara Wieś na działkę nr ew. 403/1,
odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 939/1) w miejscowości Myrcha
urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy światłowodowych
umieszczonych na nowej podbudowie słupowej,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
239/2 w miejscowości Paprotnia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3640W
w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek (działki nr ew.: 915, 556, 80 poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres: 20.11.2018 – 31.12.
2048 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 dróg powiatowych nr: 3615W, 3640W
w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek (działki nr ew.: 915, 556, 80 w celu
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 24.09.2018 r. – 20.11.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
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wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Majątek na działkę nr ew. 228/1,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego działki nr ew.: 1, 2, 3 na okres 24.09.
2018 r. – 31.12.2043 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 Krześlin (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
nieruchomości na działkach nr ew.: 1, 2, 3 w dniu 24.09.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr
3618W w miejscowości Rzeszotków na działkę nr ew. 716.
Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu Powiatu.
10. przyjął:
 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020 w 2017 r.,
 informację z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie
i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych
wyników przetargów za rok 2018,
 sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na
lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 1 października 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 213/417/2018 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.
2. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w wysokości 2300 zł,
 Pani Krystynie Zarzeckiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach w wysokości 1900 zł,
 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 2400 zł.
3. rozpatrując prośbę Prezesa UKS „TRAPEZ” Łysów wyraził zgodę na przesunięcie
środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach w dniu 8 stycznia br., na
organizację Powiatowych Turniejów Piłki Siatkowej dla dziewcząt i chłopców.
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4. zaakceptował projekt porozumienia w sprawie dofinansowania ze środków własnych
Miasta Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy doziemnej
telekomunikacyjnej linii kablowej: 1. od studni OPL do słupa PGE nr 4/5 na
działce nr ew. 582/1, 2. od studni OPL do budynku na działce nr ew. 638/1, 3.
od studni OPL do słupa PGE nr 1/2 na działce nr ew. 624/5, 4. od studni OPL
do słupa OPL na działce nr ew. 635/6, 5. od studni OPL do słupa PGE
nr 1/2 na działce nr ew. 575/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 338/1,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 175 w obrębie Ogrodniki,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka nr ew. 595/1) oraz w miejscowości
Leśniczówka (działka nr ew. 172) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka nr ew. 203),
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 530/8
na okres 2.10.2018 r. – 31.12.2048 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 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie
przyłącza wodociągowego zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 530/8 w dniu 2.10.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.66.2017 z dnia 14 maja 2018 r. poprzez
zmianę zapisu z „… lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
3686W (działka nr ew. 144-obręb Grabianów, 1062/2-obręb Białki) do
nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3,
14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6,
1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Grabianów gm. Siedlce”
na zapis: …. lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3686W
(działka nr ew. 144-obręb Grabianów, 1062/2, 1215/6-obręb Białki) do
nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3,
14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1,
1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Grabianów gm. Siedlce”,

128



uzgodnił projekt budowlany pn. .”Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3686W do projektowanego Parku Handlowego w miejscowości
Białki gm. Siedlce”.
na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pana Bogdana Wysockiego – radnego gminy Suchożebry
o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na 2019 r. poszerzenia łuku drogi
powiatowej w miejscowości Krześlin, na wylocie do Kownacisk. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2019 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty – radnego Powiatu o wprowadzenie
do planu inwestycyjnego na 2019 r. zadań: 1. remont mostu na rzece Kostrzyń
w miejscowości Olszyc Szlachecki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
nr 3652W, 2. Remont drogi powiatowej nr 3654 wraz z budową chodników
w miejscowości Łupiny, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże i Domanice Kol. na odcinku od granicy Gminy
do Szkoły Podstawowej w Domanicach Kol. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik radnej Powiatu o uwzględnienie
w budżecie powiatu na 2019 r. wykonania przebudowy drogi powiatowej
nr 3661W na odcinku Zaliwie - Szpinki – Wólka Proszewska. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.,
 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Borki Siedleckie o ujęcie w budżecie powiatu na
2019 r. inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- Przygody. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Marioli Bobrowskiej radnej Gminy Suchożebry
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 r. na
wykonanie asfaltowania drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
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Kownaciska. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w budżecie powiatu
na rok 2019 niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
1.kontynuacja budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie w ciągu drogi
powiatowej nr 3638W rozpoczętej w 2017 r., 2. wykonanie nawierzchni
bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki
dł. ok.700m, (od skrzyżowania w miejscowości Borki Wyrki w kierunku
wschodnim do łuku drogi), 3.wykonanie projektu i modernizacji drogi
powiatowej nr 3667W na odcinku Krzesk - Królowa Niwa - Kośmidry,
4.wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej w ciągu
drogi powiatowej nr 3638W i na ul. Starowiejskiej w ciągu drogi powiatowej
nr 3636W, 5. wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od drogi
krajowej nr 2 do miejscowości Tęczki, 6. projekt chodnika przy drodze
powiatowej 3638W w miejscowości. Czuryły, 7. remont drogi powiatowej nr
3640W na terenie sołectwa Rzążew (od drogi powiatowej nr 3666W do
miejscowości Rzążew). Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Henryka Kornecia radnego Gminy Suchożebry
i Pani Małgorzaty Osińskiej radnej Gminy Suchożebry o zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 r. na zadania: 1. budowa
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica
– Stany Duże o długości 700 mb, 2. wykonanie brakującego oświetlenia
ulicznego od końca wsi Krynica do Stanów Dużych. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Marka Misiury radnego Gminy Siedlce o ujęcie
w budżecie powiatu na 2019 r. zaprojektowania i wykonania ścieżki pieszorowerowej i wykonania ul. Długiej w miejscowości Strzała z przedłużeniem do
granicy Gminy Siedlce w miejscowości Purzec. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie powiatu na
2019 r. zadań:
1.Budowa chodnika:
a) w miejscowości Drażniew w ciągu dróg powiatowych 3620W i 3663W,
b) w miejscowości Tokary w ciągu drogi powiatowej 3663W,
c) w miejscowości Góry w ciągu drogi powiatowej 3663W,
d) w miejscowości Laskowice w ciągu drogi powiatowej 3601W,
e) w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej 3617W,
f) w miejscowości Szczeglacin,
2.Przebudowa drogi w miejscowości Korczew (droga brukowa),
3.Przebudowa mostu w miejscowości Mogielnica w ciągu drogi 3936W.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2019 r.
rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej – radnej
Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2019 r. zadań:
1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - Przygody
na odcinku Borki Siedleckie - Przygody o długości 3800 m.
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2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska poprzez
budowę chodnika przez teren zabudowany oraz wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej.
3.Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3940W Krześlin Nakory - Patrykozy w miejscowości Brzozów. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie powiatu na
2019 r. zadań:
1.Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej
nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże - odcinek około
700 m,
2.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Siedlce - Korczew na
odcinku do granicy administracyjnej Gminy. Jezdnia na tym odcinku jest
w bardzo złym stanie technicznym,
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno poprzez
budowę chodnika na ul. Podlaskiej oraz wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej,
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska,
Krześlin, Krześlinek poprzez budowę chodnika przez teren zabudowany oraz
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.
rozpatrzył wniosek
o ujęcie w budżecie na 2019 r.
zadań:
1.Budowa chodnika przy ulicy Podlaskiej w ciągu drogi powiatowej Mokobody
- Nakory nr 3612W o długości 580 m, w miejscowości Podnieśno,
2. Budowa chodnika przy ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej Mokobody
- Nakory nr 3612W o długości 530 m w miejscowości Podnieśno. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2019 r.
rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek o ujęcie w budżecie na 2019 r. zadania
przebudowy drogi powiatowej nr 3632W wraz z budową chodników i ścieżki
rowerowej na odcinku obecnie projektowanym i zaprojektowanie i wykonanie
dalszego odcinka tej drogi do miejscowości Golice. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.
rozpatrzył wniosek Pan Bartłomieja Kurkusa radnego Powiatu o budowę,
modernizację i remont n/w dróg powiatowych:
1.Droga powiatowej nr 3674W od DK nr 2 do miejscowości Jagodne,
2.Droga powiatowa nr 3602W od DK2 - Pieńki - Kępa - Koszewnica,
3. Droga powiatowa nr 3659W Kotuń - Józefin - Wilczonek,
4.Droga powiatowa 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta,
5.Droga powiatowa nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Żeliszew Duży wraz
z chodnikiem i odwodnieniem,
6. Chodnik w miejscowości Trzemuszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W,
7. Chodnik w miejscowości Bojmie - dalsza część w kierunku miejscowości
Żdżar,
8. Droga powiatowa nr 3606W Dąbrówka Stara - Dąbrówka Nowa - Cisie
Zagrudzie,
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9. Droga powiatowa nr 3673W Bojmie - Trzcianka,
10. Droga powiatowa nr 3611W Mokobody - Osiny Górne.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2019 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie
w projekcie budżetu powiatu na 2019 r. n/w dróg powiatowych:
1.Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 3659W na
odcinku Wilczonek - Kotuń,
2.Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej między wsiami Bojmie oraz
Zdżar,
3.Dokończenie przebudowy ciągu drogowego Kotuń - Żeliszew
w miejscowości Żeliszew Duży,
4. Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Kotuniu,
5. Utwardzenie drogi powiatowej między wsią Pieróg a Chlewiskami,
6. Utwardzenie drogi powiatowej między Chlewiskami a Nowakami.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.:
712, 285) w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 17.10.2018 r. –
31.12.2043 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 (działki nr ew.:
712, 285) w miejscowości Przywory Duże w celu prowadzenia robót
polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych w dniu 17.10.2018 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie napowietrznej sieci światłowodowej FTTH na
istniejącej podbudowie słupowej w dniu 12.10.2018 r. ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) poprzez umieszczenie
sieci światłowodowej FTTH – napowietrznej na podbudowie słupowej na okres
12.10.2018 r. – 31.12.2028 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Zaliwie-Pigawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 31 w dniu 9.10.2018 r. ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie
linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 31) na okres 9.10.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowopowstałej hali sportowej na działce nr
ew. 158/10 – teren szkoły na okres 11.10.2018 r. – 31.12.2048 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 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót
na polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 158/10 –
nowopowstała hala sportowa na terenie szkoły w dniach 8 - 11.10.2018 r. ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew.
198/21,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) oraz Pruszynek (działki nr ew.:
137/4, 140) w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV, kabla nn 0,4 kV
i przyłączy napowietrznych nn, 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W do
nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 535, 326/4 w obrębie Stok Lacki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 287/11),
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 631 w dniu 9.10.2018 r. ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie
przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka
nr ew. 631) na okres 9.10.2018 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem.
Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu Powiatu.

2. wyraził zgodę na udział 10-osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu siedleckiego,
uzdolnionej muzycznie w Niemiecko-Polskim projekcie Międzynarodowych Warsztatów
Muzycznych dla Młodzieży w Oberhavel. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe
na powyższy cel oraz wyraził zgodę na organizację wspólnego wyjazdu z grupą reprezentującą
powiat bialski. Termin realizacji projektu 27 października – 4 listopada br.
3. nie wyraził zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego na rok 2019
dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie i Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Gostchorzy na finansowanie szkoły branżowej z uwagi na fakt, że w/w
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szkoły nie figurują w rejestrze szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę
Siedleckiego. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt negatywnej odpowiedzi zainteresowanym
osobom prowadzącym w/w Ośrodki.
4. zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych
(po zmianie) w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych
rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie
powiatu siedleckiego. Zmiana harmonogramu jest wynikiem zamknięcia apteki NOWA
w Mordach.
5. pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019, październik 2018.
6. wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z przyjęciem do rodziny dziecka pochodzącego z powiatu siedleckiego,
umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pruszkowskiego.
7. podjął uchwałę Nr 215/418/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
8. wyraził zgodę na zaplanowanie w budżecie powiatu na 2019 r. środków finansowych
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach, uwzględniając zwiększoną liczę
uczestników Warsztatów o 2 osoby.
9. wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny na potrzeby Komendy Miejskiej
Policji w Siedlcach, drona – bezzałogowego statku powietrznego Yuneec Typhon H520 wraz
z osprzętem.
10. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach, skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu :
 o zmianie 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 dnia 31 sierpnia 2019 r,
 w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019,
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu na 2019 rok,
 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 – 2022,
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez
Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku,
skierował również:
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informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2017/2018,
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych
w roku 2018,
 sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata
2015-2020 z perspektywą do 2025 roku,
 sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020 w roku 2017
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa
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