SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 października 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 216/419/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2. podjął uchwałę Nr 216/420/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. podjął uchwałę Nr 216/421/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik radnej Powiatu o ujęcie w budżecie
Powiatu na rok 2019 i włączenie do zadań inwestycyjnych n/w. odcinków dróg
powiatowych leżących na terenie Gminy Mokobody:
1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Niwiski na odcinku
Mokobody – Męczyn o długości 1400 mb. o nawierzchni gruntowej. Skutki
finansowe to ok. 1,4 mln. zł brutto. Będzie to kontynuacja przebudowy w/w.
drogi z 2018 r.,
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W na odcinku Zaliwie-Szpinki – Wólka
Proszewska.
Ponadto Pani Józefa Rychlik radna Powiatu wnioskuje na rok 2020
o opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę drogi powiatowej
nr 3611W Mokobody – Suchożebry, na odcinku Mokobody – Osiny Górne,
o dł. 2870 mb, w tym: 870 mb bruk i 2000 mb nawierzchnia betonowa.
Przewidywany koszt tego odcinka to ok. 1800 tys. zł brutto. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2019 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło radnego Rady Powiatu do
projektu inwestycji budżetowych powiatu na 2019 rok:
1.Remont drogi 2050W Krzesk – Próchenki na odcinku ok. 1200 m na terenie
miejscowości Krzesk Królowa Niwa.
2.Remont drogi nr 3667W Krzesk – Kośmidry-Ostoje wraz z wykonaniem
chodnika i odwodnienia na odcinku w miejscowości Krzesk Majątek.
3.Wykonanie nakładki na odcinku około 1600 m na drodze nr 3642W Krzesk/trasa E2/ - Tęczki – Jakusze /granica powiatu/. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry do projektu uchwały budżetowej
na 2019 r.:
1.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Siedlce – Korczew na
odcinku do granicy administracyjnej Gminy. Jezdnia na tym odcinku jest
w bardzo złym stanie technicznym.
2.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na drodze Nr 3615W na odcinku
od skrzyżowania drogi Korczew – Mordy w stronę cmentarza w Krześlinie.
Droga uległa dużemu zniszczeniu podczas budowy mostu na rzece Liwiec, gdyż
ten odcinek służył jako objazd. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,



















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków Kol. (działka nr ew. 533/1) w celu budowy
napowietrznej linii kablowej nn 0,4 kV do budynku pieczarkarni (działka nr ew.
91/3),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Borki (działka nr ew. 477) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do zasilania budynku na działce nr ew. 278,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice (działki nr ew.: 1380, 300) w celu budowy sieci
wodociągowej oraz hydrantu przeciwpożarowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 71
na okres 16.10.2018 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 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
nieruchomości na działce nr ew. 35 w dniu 16.10.2018 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 Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę nr ew. 55 na okres 16.10.2018 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 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
nieruchomości na działce nr ew. 366/9 w dniu 15.10.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę nr ew. 366/9 na okres 16.10.
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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 535) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę nr ew. 332/25 w dniu 16.10.2018 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 (działka nr ew. 535) poprzez umieszczenie przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka
nr ew. 332/25), na okres 16.10.2018 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 3674W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 374/2 w miejscowości Wodynie
w dniu 16.10.2018 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 71,
w dniu 16.10.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 644/2 w miejscowości Wyłazy
w dniach 19 – 20.10.2018 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość (działka nr ew. 241) na okres 16.10.2018 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 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę nr ew. 241 w dniu 16.10.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka nr ew. 1260/3) w miejscowości Kotuń w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 921/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 694) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 267/5 w dniu 24.10.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 694) poprzez umieszczenie linii
napowietrznej nn 0,4 kV zasilającej nieruchomość (działka nr ew. 267/5) na
okres 24.10.2018 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 3627W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 390) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 179/5) na okres
18.10.2018 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 3627W
w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 390) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 179/5 w dniu 18.10.2018 r., ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.
5. pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skórzec na lata
2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.
6. postanowił nie zawierać nowej umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
w Warszawie na wynajem garażu oraz części wiaty garażowej w budynku Starostwa
Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.
7. postanowił przekazać nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrówce Ług i Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu po jednym zestawie komputerowym
wskazanym w wykazie.
8. podjął uchwałę Nr 216/422/2018 w sprawie ustalenia zasad zbierania
i rozpatrywania wniosków prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w ramach programu
„Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 217/423/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 217/424/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficznie w 2018 r.
3. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o nr rejestracyjnym
WSI 69 EW i nr VIN: WVWZZZ1HZSW501276, z wartością początkową 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.
4. postanowił dofinansować zakup medali, pucharów, statuetek dla uczestników
organizowanego w dniu 10 listopada br., IV Skórzeckiego Biegu Niepodległościowego
i II Marszu Nordic Walking.
5. podjął uchwałę Nr 217/425/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane.
6. podjął uchwałę Nr 217/426/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
7. wyraził zgodę na utworzenie na obszarze powiatu siedleckiego trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:

Punkt 1 w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – jego prowadzenie
powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert
z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
Punkt 2 w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – jego prowadzenie
powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert
z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
Punkt 3 mobilny w dwóch lokalizacjach:
 w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, ul. 3 Maja 2 (3 dni
w tygodniu),
 w lokalu wskazanym przez Gminę Wodynie tj. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wodyniach, ul. Siedlecka 41 (2 dni w tygodniu) – prowadzenie punktu mobilnego
powierzone zostanie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Siedlcach na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy ul. Kościuszki działka nr ew. 1552 w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew.
1440/2,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski działka nr ew. 991 gm. Mordy w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew.
674,
 nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wiśniew
nr 52/2015 z dnia 7 września 2015 r., poprzez zmianę zapisu w dziale I, którego
dotychczasowa treść: „Rodzaj inwestycji – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna” otrzymuje brzmienie: „Rodzaj inwestycji – zabudowa
zagrodowa”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry ul. Brzozowska (działka nr ew. 475) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 478/5,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 400/3 w miejscowości Mościbrody
w dniach 25-26 października 2018 r,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew.
515) w miejscowości Tworki w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na
działce nr ew. 203 w dniu 24.10.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki działka nr ew. 515, poprzez umieszczenie przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego działkę nr ew. 203, 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 Korczew działka nr ew. 96 w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 562,






zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn działka nr ew. 177 w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 281/6,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew. 140, 84/5) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do zasilania budynku na działce nr ew. 84/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Krynica (działka nr ew. 105) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do zasilania budynku na działce nr ew. 377/3,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Przebudowa wraz z rozbudową
drogi gminnej w miejscowości Kamieniec gm. Wodynie”, w zakresie włączenia
do drogi powiatowej nr 3647W.
na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 r.

1. podjął uchwałę Nr 218/427/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 218/428/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 83/6,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod drogą) na okres
30.10.2018 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 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 312/1 w dniu 30.10.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew.
312/1) na okres 30.10.2018 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.
4. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Zbuczyn postanowił dofinansować zakup
motopompy pożarniczej dla OSP Dziewule.
5. postanowił o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia punktu dotyczącego projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji
udzielonych w 2018 r.

6. rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
postanowił o dofinansowaniu Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka bez granic”,
który odbędzie się w dniach 4 – 17 listopada 2018 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach. W bieżącym roku Plener odbędzie się pod hasłem „Barwy Niepodległej”.
7. zaakceptował projekt aneksu nr 3/2018 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.
na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 219/429/2018 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez
Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 r.
2. przyjął informację dotyczącą rozliczenia środków przekazanych w 2017 r.
na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, przeznaczonych
na dofinansowanie projektu w ramach obszaru D – „Zakup 9-cio osobowego samochodu
osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”
na rzecz Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
3. przyjął informację - projekt odpowiedzi na interpelację Pana Bartłomieja Kurkusa radnego Powiatu złożoną w dniu 30 października br., pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego
Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach nr BR.0003.27.2018 z dnia 30 października
2018 r., dotyczącą doboru kryteriów wyboru ofert w zamówieniu publicznym dotyczącym
przebudowy dróg powiatowych, ogłoszenie nr 563516-N-2018 z dnia 25 maja 2018 r.:
 Zadanie II.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki –
Bejdy – Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2 + 900 do km 3 + 730
o długości 0,83 km”,
 Zadanie III.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki –
Bejdy – Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5 + 430 do km 5 + 930
o długości 0,5 km”.
4. nie wyraził zgody na zakup dla potrzeb bibliotek z terenu powiatu publikacji „100 na
100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”.
5. podjął uchwałę Nr 219/430/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywateli.
6. przyjął projekt porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz
Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 r.
7. postanowił o przyjęciu do realizacji następujących zadań inwestycyjnych na 2019 r.
na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego, zapisanych w założeniach do projektu planu
wydatków majątkowych i inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022
pod pozycją:

 Nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki – II etap:
odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn o łącznych nakładach do poniesienia w
2019 r. w kwocie 840 000 zł, finansowanych ze środków własnych w kwocie
672 000 zł oraz przy udziale Gminy w kwocie 168 000 zł,
 Nr 3 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 500 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 400 000 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 100 000 zł,
 Nr 4 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 3 378 573 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 1 277 787 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 420 000 zł, i przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 680 786 zł,
 Nr 8 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 180 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 90 000 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 90 000 zł,
 Nr 9 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 220 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 110 000 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 110 000 zł,
 Nr 12 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 600 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 300 000 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 300 000 zł,
 Nr 13 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 1 450 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 1 160 000 zł oraz przy udziale Gminy w
kwocie 290 000 zł,
 Nr 15 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 100 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 100 000 zł,
 Nr 16 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 180 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 130 000 zł oraz przy udziale Gminy
w kwocie 50 000 zł,
 Nr 23 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 20 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 20 000 zł,
 Nr 30 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 110 000 zł,
finansowanych ze środków własnych w kwocie 110 000 zł.
Zadanie ujęte w założeniach do projektu planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 pod pozycjami: Nr 1, Nr 5 przesuwa się do realizacji
na lata 2020 – 2022.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie zaopiniował rozwiązania projektowe Koncepcji programowej
inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł
„Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 do
km ok. 561+500 (z włączeniem do obwodnicy Siedlec)” w zakresie połączeń
z drogami powiatowymi,
 zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 400/5 w obrębie
Mościbrody,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny
pod drogą) w dniu 6.11.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,












zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą) na okres 6.11.2018 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew.
117/3) w miejscowości Wilczonek w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce
nr ew. 68, w dniu 5.11.2018 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.
117/3) w miejscowości Wilczonek poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 68, na okres
5.11.2018 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 Golice (działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (przecisk
poprzeczny pod drogą) w dniach 6.11.2018 r. – 7.11.2018, ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ew. 699/1) w miejscowości Golice w celu budowy sieci gazowej
Ø 63 PE (przecisk poprzeczny pod drogą),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W
(działka nr ew. 140) w miejscowości Paprotnia w celu budowy przyłącza
wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 424/2.

9. postanowił podtrzymać swoją decyzję z dnia 15 października br. i nie wyraził zgody
na wynajem garażu oraz części wiaty garażowej w budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Warszawie. Zarząd wyraził zgodę na najem dla powyższej instytucji, miejsca parkingowego
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.
10. wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację i zdjęcie z ewidencji
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, tzn. wykreślenie z „rejestru pieczęci” pieczątek i pieczęci
wymienionych w wykazie Nr 1/2018 zbędnych pieczęci podlegających ewidencji magazynowej
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – magazyn główny Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.
11. podjął uchwałę Nr 219/431/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.




12. wyraził zgodę na udział delegacji z powiatu siedleckiego w składzie:
Marek Plichta – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach,
Mirosław Bieniek – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim,
Radosław Strzaliński – kierownik Wydz. Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego,

w obchodach Święta Niepodległości organizowanego w partnerskim mieście Nevers we Francji
w dniach 8 – 13 listopada br. Miasto Nevers zapewnia noclegi i wyżywienie. Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na pokrycie kosztów podróży członków delegacji z powiatu siedleckiego
w wysokości ok. 4000 zł brutto (dział 750).
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 220/432/2018 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 wraz z załącznikami do uchwały
postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 220/433/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok
2019 Powiatu Siedleckiego.
Zarząd sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego z tabelami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2018 roku oraz informacją
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku – postanowił
przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 220/434/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
4. nie wyraził zgody na przyznanie nagród finansowych dla sportowców Wojewódzkiego
Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie, którzy w 2018 r. reprezentowali powiat siedlecki
oraz Polskę na imprezach międzynarodowych m.in. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata,
Pucharze Świata.
5. postanowił ufundować puchary laureatom Drużynowych Mistrzostw Województwa
Juniorek i Juniorów do 15, 17, 20 lat w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbędą się 8 grudnia
br. w Siedlcach.
6. postanowił o zawarciu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie
umowy najmu części parkingu wewnętrznego przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40, na czas określony od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.
2019 r., ustalając czynsz w wysokości 103,72 zł netto miesięcznie.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o ujęcie w budżecie powiatu
na 2019 r. inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 3616W
Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku położonym na terenie gminy
Siedlce. Zarząd stoi na stanowisku wykonania budowy powyższego odcinka
drogi powiatowej, po wcześniejszym wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej,





















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) oraz drogi powiatowej nr 2044W
(działka nr ew. 650) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją
kablową techniczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) w celu budowy linii kablowej SN
15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku zlokalizowanego na działce nr ew. 483/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza
wodociągowego Ø 40 PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1699),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
(działka nr ew. 1125) w miejscowości Trzemuszka w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 716,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
(działka nr ew. 69) w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce nr ew. 83/2,
pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami, kolektorami tłocznymi, w miejscowości Purzec działka
ewid. 759/2, 759/3, 754/5 oraz w miejscowości Strzała działka ewid. 361,
gm. Siedlce”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr 6853.1.96.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka nr ew.
880) w miejscowości Krześlinek oraz drogi powiatowej nr 3617W (działka
nr ew. 2077) w miejscowości Czepielin poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego na okres 14.11.2018 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 (działka nr ew.
880) w miejscowości Krześlinek oraz drogi powiatowej nr 3617W (działka nr
ew. 2077) w miejscowości Czepielin w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego w dniu 14.11.2018 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) poprzez umieszczenie linii
kablowej nn 0,4 kV na okres 15.11.2018 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 Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej
działkę nr ew. 345 w dniach 14 - 15.11.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,












zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego 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 oraz jednego stanowiska
słupowego wzdłuż pasa drogowego,
zmienił w części decyzję nr D.6853.1.158.2018 z dnia 3.09.2018 r. poprzez
zmianę zapisu pkt 1
„Zezwolić inwestorowi na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3614W
w miejscowości Brzozów gm. Suchożebry działka ewid. nr 770, poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 567/2,
o powierzchni 0,72 m2 na okres 3.09.2018 r. – 31.12.2038 r.”
na zapis:
„Zezwolić inwestorowi na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3614W
w miejscowości Brzozów gm. Suchożebry działka ewid. nr 770, poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 744/7,
o powierzchni 0,72 m2 na okres 3.09.2018 r. – 31.12.2038 r.”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka nr ew.
140) w miejscowości Pruszynek poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji
sanitarnej w celu przyłączenia nieruchomości na działce nr ew. 116 na okres
14.11.2018 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 Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego do przyłączenia
nieruchomości (działka nr ew. 116) w dniu 14.11.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W do
nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 261 w obrębie Myrcha,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
(działka nr ew. 641/3) w miejscowości Tchórzew w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (środowiskowy dom
samopomocy) na działce nr 421/3.

8. zaakceptował projekt aneksu Nr 3/2018 do umowy Nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r.
o wsparcie zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla
osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi dla osób przewlekle psychicznie
chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r.
1. po zapoznaniu się z zestawieniem poniesionych kosztów dotyczących realizacji
zadania powiatu polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na
terenie gminy Przesmyki (porozumienie Nr D.3.2018 z dnia 20.08.2018 r.) przedłożonym przez
Gminę Przesmyki, postanowił zakwalifikować wydatki w wysokości 6 458,48 zł jako kwotę
bezpośrednio związaną z realizacją w/w porozumienia. Natomiast wydatki poniesione przed
zawarciem porozumienia w wysokości 5 791,23 zł oraz inne wydatki nie bezpośrednio związane
z realizacją porozumienia w wysokości 366,85 zł – łącznie 6 158,08 zł, nie zostały
zakwalifikowane jako wydatki związane z realizacją porozumienia.

2. podjął uchwałę Nr 221/435/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ew. 880) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 15 kV
do zasilania stacji transformatorowej na działce nr ew. 885,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 153/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm w dniu 19.11.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki nr ew.:
253, 153/1) w miejscowości Błogoszcz poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej PE 110 mm na okres 20.11.2018 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 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W
w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 342 w dniach 19-20.11.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W
w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce
nr ew. 342 na okres 20.11.2018 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,
 wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, które
składowane jest na terenie nieruchomości Powiatu Siedleckiego położonej
w Broszkowie. Cena drewna bez względu na gatunek wynosi:
- dla drewna w ilości 62,65 m3 pozyskanego w roku 2017 – 124,20 zł brutto
za 1 m3,
- dla drewna w ilości 121,90 m3 pozyskanego w roku 2018 – 118,80 zł brutto
za 1 m3. Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia
zamieszczonego w Tygodniku Siedleckim i na stronie internetowej Powiatu
www.bip.powiatsiedlecki.pl,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy kanalizacji
sanitarnej w poboczu pasa drogowego wzdłuż nieruchomości nr ew.: 214, 212,
211 wraz z budową czterech studni,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie 19-23.11.2018 r. Ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

4. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” w Łysowie
postanowił dofinansować do kosztów transportu drużyny UKS „Trapez” Łysów na Finał
Mazowieckiej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych w koszykówce dziewcząt. Finał
Gimnazjady odbędzie się 21 listopada br. w Strzegowie.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach
postanowił dofinansować wyjazd zawodników z terenu powiatu siedleckiego na
Międzynarodowe Zawody w Sportowym Karate. Zawody odbędą się w dniach 24 – 25 listopada
br. w Newark On Trent w Anglii.
6. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału „Podlasie” w Siedlcach Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, postanowił dofinansować zakup świątecznych
upominków dla dzieci. Upominki wręczone zostaną dzieciom podczas XXIII „Wieczoru
Wigilijnego na Podlasiu”, który zorganizowany zostanie w dniu 9 grudnia br. z Zespole Szkół
w Stoku Lackim.
7. zapoznał się z pismem dotyczącym przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięcia
w wynalazczości. Zarząd nie przyznał nagrody za osiągnięcia w wynalazczości, z uwagi na
brak środków finansowych w budżecie powiatu na ten cel.
8. podjął uchwałę Nr 221/436/2018 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 26 listopada 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 222/437/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na
2018 r.
2. podjął uchwałę Nr 222/438/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań
publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce nr ew. 562
na okres 27.11.2018 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 Korczew (działka nr ew. 96) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 562 w dniu 27.11.2018 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.

4. zaakceptował projekt aneksu nr 3/2018 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.
5. zaakceptował projekt aneksu nr 4/2018 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.
na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 r.
1. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie udostępnienia
dla Powiatu Siedleckiego przez Gminę lokalu biurowego w budynku położonym w Wodyniach
przy ul. Siedleckiej 41, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach
określonych w załączonym projekcie.

STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

