SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 1/1/2018 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu,
członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
2. podjął uchwałę Nr 1/2/2018 w sprawie reprezentacji Powiatu Siedleckiego przy
zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji
papierów wartościowych.
3. przyjął projekt 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. podjął uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia wydatków
nie wygasających z końcem 2018 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie delegowania radnych
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji. Zarząd zaproponował do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego radnych:
 Pana Witolda Kąkola,
 Pana Jana Osieja.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
10. podjął uchwałę Nr 1/4/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.

11.rozpatrując wnioski, postanowił:
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa napowietrzno-kablowej
sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, stacji
transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV ze
złączem ZK w miejscowości Uziębły i Hołubla gm. Paprotnia” w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.35.2018 z dnia
14 listopada 2018 r.,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W do
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 197/5 obręb Kępa gm. Kotuń,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2) gm. Paprotnia w celu
budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do
budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 369/2) zgodnie z załącznikiem
mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 985/3 w obrębie Stare Okniny
gm. Wiśniew, określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W
w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce (działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 1311 zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
w miejscowości Wólka Soseńska gm. Mordy (działka ewid. nr 454) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 115/1 zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 526, 91/6, 91/3) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego (działka ewid. nr 91/5) zgodnie z załącznikiem mapowym, na
warunkach zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce (działka ewid. nr 177) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia zgodnie z załącznikiem mapowym,
na warunkach zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W w celu remontu
zjazdu publicznego na działkę ewid. nr 653/3 w miejscowości Nowe Iganie
gm. Siedlce, w dniach: 17 – 21 grudnia 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 Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy kanalizacji
sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią na wysokości działki ewid. nr 42/9)
zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek gm. Skórzec (działka ewid. nr 1341) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 327/3, o powierzchni 7,44 m2 na okres 13.12.2018 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 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 327/3 o powierzchni
111 m2 w terminie – 13.12.2018 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 Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią)
na wysokości działki ewid. nr 111) zgodnie z załącznikiem mapowym,
na warunkach zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 124) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią
na wysokości działki ewid. nr 127) zgodnie z załącznikiem mapowym,
na warunkach zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Pustki gm. Siedlce (działka ewid. nr 73) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid.
nr 83/2) zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1440/2 na
okres 13.12.2018 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 gm. Siedlce (działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 707/2 o powierzchni 27 m2
w terminie – 13.12.2018 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 Golice gm. Siedlce (działka ewid. nr 699/1) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 707/2 o powierzchni 0,68 m2 na okres 13.12.2018 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 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1440/2 o powierzchni 5,38 m2 ,
w terminie – 13.12.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci energetycznej
napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV,
budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w m. Mordy gm.
Mordy”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.65.2018 z dnia 14 maja 2018 r.,









zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka nr ew. 1594/1) w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 973, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek o ujęcie
w planach inwestycyjnych wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej nr 3605W na odcinku od Zakładu UNIKOST do miejscowości
Skórzec – długości 2470 mb. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości
budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania w najbliższym czasie nowej
nawierzchni asfaltowej powyższego odcinka drogi powiatowej,
rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek o ujęcie
w planach inwestycyjnych wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3605W w miejscowości Gołąbek, ul. Osiedlowa - długości 1386 mb. Zarząd,
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości
wykonania w najbliższym czasie w/w chodnika w ciągu drogi powiatowej,
wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinku drzew rosnących
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny –
Koszewnica – droga nr 2, złożonego w miejscowości Koszewnica.

12. po zapoznaniu się z wnioskiem, dotyczącym najmu miejsca pod gablotę
informacyjną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40,
dla Sport-Premium sp. z o.o. w Warszawie ul. Denarowa 25, wyraził zgodę na zawarcie nowej
umowy najmu na czas określony - okres jednego roku od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.
2019 r. Zarząd ustalił czynsz na 2019 r.
13. postanowił o ufundowaniu bonów podarunkowych dla zwycięzców konkursu
„Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie”. Konkurs zaplanowany jest na 19 grudnia
2018 r. w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.
14. wyraził zgodę na uczestnictwo Powiatu Siedleckiego w 2019 r. w „Programie
wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. przyjął 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.
16. podjął uchwałę Nr 1/5/2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.
16. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie desygnowania delegata
na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Zarząd zaakceptował
kandydaturę Pana Karola Tchórzewskiego Starosty Siedleckiego, jako delegata Powiatu
Siedleckiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

17. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Zarząd upoważnił Panią Małgorzatę
Cepek Wicestarostę Siedleckiego, do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w pracach
stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”.
18. zapoznał się z pismem Pana Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego z dnia
7 grudnia 2018 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu.
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Zbuczyn i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.
2. 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 – 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,
● w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku,
● w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego,
● w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,
● w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich,
● w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego
do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął poprawki zgłoszone przez merytoryczne Komisje Rady
Powiatu:
● Budżetu – zawarte w piśmie BR.0012.2.1.2018 z dnia 12.12.2018 r.,
● Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – zawarte w piśmie
BR.0012.5.1.2018 z dnia 12.12.2018 r.,
● Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – zawarte w piśmie
BR.0012.4.1.2018 z dnia 11.12.2018 r.,
● Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – zawarte w piśmie BR.0012.3.1.2018
z dnia 11.12.2018 r.,
● Rewizyjną – zawarte w piśmie BR.0012.1.1.2018 z dnia 14.12.2018 r.
i uwzględnił je w całości w:
● projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2019 – 2022,
● projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji zawartą w piśmie BR.0012.46.1.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., o wyborze
Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022, po wprowadzeniu poprawek merytorycznych
Komisji Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady Powiatu.
4. przyjął projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego,
po wprowadzeniu poprawek merytorycznych Komisji Rady Powiatu i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
5. rozpatrując wnioski, postanowił:
● zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 93/2 w obrębie Pieńki gm. Domanice,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie
z wnioskiem,
● pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia
PE 110 x 6,3 RC na działce ewid. nr 380/1 w miejscowości Kaczory gm. Wiśniew”
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.86.2018 z dnia
4 czerwca 2018 r.,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków-Kolonia gm. Siedlce (działki ewid. nr: 533/1, 91/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 381/4 o powierzchni 55 m2 w terminie
20.12.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków-Kolonia gm. Siedlce (działki ewid. nr: 533/1, 91/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 381/4
o powierzchni 2,91 m2 na okres 20.12.2018 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 3662W w miejscowości
Zaliwie-Piegawki gm. Mokobody (działka ewid. nr 69) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/2
o powierzchni 1,48 m2 na okres 20.12.2018 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 3662W w miejscowości
Zaliwie-Piegawki gm. Mokobody (działka ewid. nr 69) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 83/2 o powierzchni 8 m2 w terminie 20.12.2018 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,

● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości BorkiKosiorki gm. Wiśniew (działka ewid. nr 80/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 16/2
o powierzchni 0,90 m2 na okres 20.12.2018 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 BorkiKosiorki gm. Wiśniew (działka ewid. nr 80/2) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 16/2 o powierzchni 0,90 m2 w terminie 20.12.2018 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
● odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3604W obręb Broszków gm. Kotuń (działka ewid. nr 1418) przyłącza kablowego SN
15 kV PKP1 relacji RPZ Kotuń – PT Kotuń,
● zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 773/2 w obrębie Koszewnica gm. Kotuń,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zadysponowanie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz gm. Siedlce (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 155/7,
zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem,
● wyraził zgodę na sprzedaż drewna, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Kornica.
6. podjął uchwałę Nr 2/6/2018 w sprawie dysponowania nieruchomości na cele
budowlane.
7. podjął uchwałę Nr 2/7/2018 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
8. rozpatrując prośbę Członka Zarządu Tygodnika Siedleckiego postanowił
o ufundowaniu 16 pucharów z grawertonami, dla zwycięzców plebiscytu na najlepszych
i najpopularniejszych sportowców 2018 r.
9. postanowił dofinansować zakup upominków dla dzieci – uczestników XVI Gali
Noworoczno-Charytatywnej „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie i międzynarodowo”. Gala
zorganizowana zostanie w dniu 19 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach
w Sali Podlasie.
10. zaakceptował projekt aneksu nr 4/2018 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.
11.zaakceptował projekt aneksu nr 5/2018 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.
12. postanowił o rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2018 r. porozumienia z dnia 4 lutego
2002 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce powiatowych zadań z zakresu oświaty

dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki.
13. Kierownik Wydziału Dróg poinformowała Zarząd Powiatu o wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2018 r.
1. podjął uchwałę Nr 3/8/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2018 r.
2. wprowadził poprawkę techniczną do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego, polegającą na
dostosowaniu zapisów w załączniku Nr 1, dział 754, rozdz. 75412 do zapisów tabeli Nr 4
(dotacja celowa dla gm. Zbuczyn na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Dziewule).
Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2018 rok Powiatu Siedleckiego, wraz z załącznikiem Nr 1 uzupełnionym o poprawkę
techniczną oraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
Powiatu Siedleckiego przedłożonego pismem nr OR.0022.2.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 4/9/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
● stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: I-7332-1-28/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 36416
(nowy nr 3655W) w miejscowości Tworki poprzez umieszczenie sieci wodociągowej
o powierzchni 42,87 m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowościach Tworki w celu umieszczenia
sieci wodociągowej o powierzchni 42,87 m2 w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.
2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-7332-153/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 36416W (nowy nr 3655W) w miejscowościach: Pluty,
Daćbogi, Mroczki, poprzez umieszczenie sieci wodociągowej o powierzchni 262,08 m2;
zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3655W w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki, w celu
umieszczenia sieci wodociągowej o powierzchni 262,08 m2 w terminie od 1.01.2019 r.
do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-73321-16/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 36415 (nowy nr 3654W) w miejscowości Kaczory
poprzez umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 138,06 m2;
zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowościach Kaczory w celu umieszczenia sieci
wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 138,06 m2 w terminie od 1.01.2019 r.
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do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-73321-23/06 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 36415 (nowy nr 3654W) w miejscowości Łupiny
poprzez umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 238,63 m2;
zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowościach Łupiny w celu umieszczenia sieci
wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 238,63 m2 w terminie od 1.01.2019 r.
do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-73321-49/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 36416 (nowy nr 3655W) w miejscowościach: Pluty,
Daćbogi, Mroczki, Kaczory, Łupiny, poprzez umieszczenie przyłączy wodociągowych
o powierzchni 47,88 m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki,
Kaczory, Łupiny, w celu umieszczenia przyłączy wodociągowych o powierzchni 47,88
m2 w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 287/7, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska gm. Suchożebry poprzez umieszczenie sieci wodociągowej w rurze stalowej
Ø 219 na okres 1.01.2019 r. – 31.12.2038 r. (kontynuacja decyzji nr: D.7332-1-62/07
z dnia 18.12.2007 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości
Korczew poprzez umieszczenie przyłącza energetycznej linii niskiego napięcia
do zasilania stacji bazowej PLUS GSM na okres 1.01.2019 – 31.12.2029 r. (kontynuacja
decyzji: D.7332-1-69/05 z dnia 12.12.2005 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Kamieniec gm. Wodynie poprzez umieszczenie sieci wodociągowej o powierzchni
26,63 m2 na okres 1.01.2019 r. – 31.12.2038 r. (kontynuacja decyzji: D.7332-1-13/08
z dnia 3.03.2008 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice-Kolonia gm. Domanice, działka ewid. nr 300 w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/27 o powierzchni 26 m2
w terminie 10.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice-Kolonia gm. Domanice (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 252/27 na okres 10.01.2019 r. – 31.12.2035 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 3611W
w miejscowości Osiny Górne gm. Mokobody (działka ewid. nr 182/1) w celu budowy

przyłącza wodociągowego do zasilania budynku na działce ewid. nr 66, na warunkach
określonych w załączniku,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń
ul. Reymonta (działka ewid. nr 1260/3) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 921 w terminie 10.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń
ul. Reymonta (działka ewid. nr 1260/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 921/4 na okres 10.01.2019 r. –
31.12.2049 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 gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy kanalizacji
sanitarnej (dwa przeciski poprzeczne pod jezdnią na wysokości działki ewid. nr 210/4 –
86 oraz 209 – 84/1) na warunkach określonych w załączniku.
3. zapoznał się z opiniami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej zawartymi w piśmie BR.0012.4.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu.
4. z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych, w dowód
uznania zasług w dziedzinie wynalazczości. Zarząd Powiatu zasugerował, aby zainteresowany
zwrócił się z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), mającej swoją siedzibę w Warszawie ul. Pańska 81/83; 00 – 834
Warszawa; tel. 48224328080 – agencji rządowej – centralnego organu administracji
podległego Ministrowi Rozwoju – zarządzającej funduszami pochodzącymi z budżetu państwa
i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz
rozwój zasobów ludzkich.
5. podjął uchwałę Nr 4/10/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 r.
6. przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do oszacowania kosztów
uruchomienia i prowadzenia przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy,
obsługującego mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
7. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie powierzenia
Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu
siedleckiego.
8. przyjął projekt informacji określającej kwotę dotacji podmiotowej, sposób jej
przekazywania, wykorzystania i kontroli, dla samorządowej instytucji kultury – Dom Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2019 r.
9. przyjął rozliczenie przedłożone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach, wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach

Porozumienia Nr ZK/1/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zakupu nowego
specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego.
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 5/11/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego na 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr 5/12/2019 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych
na zadania w 2019 r.
3. przyjął analizę poniesionych w 2018 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
Powiat Siedlecki w 2018 r.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie do:
● Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
● Rady Powiatu w Siedlcach,
● Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Siedlcach,
● NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania nr 1664,
● Dyrektorów szkół i placówek Powiatu Siedleckiego.
5. rozpatrując prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, postanowił
o przekazaniu w m-cu styczniu br. środków finansowych powyżej 1/12 planu finansowego,
celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla:
● Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
● Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
● Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
● Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
6. podjął uchwałę Nr 5/13/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
7. zaakceptował wniosek dotyczący sprzedaży drewna pochodzącego z wycinku drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
8. zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W (działka
ewid. nr 1200 – obręb Białki) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 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, 1216/1, 1216/2,
1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Białki gm. Siedlce.
9. rozpatrując wnioski postanowił:

● rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Tomasza Miszty w sprawie uwzględnienia
w budżecie Powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przebudowy
oraz remontu dróg powiatowych nr: 3635W w miejscowościach Przywory Duże
i Domanice-Kolonia na odcinku od granicy gminy do Szkoły Podstawowej
w Domanicach-Kolonii (4,7 km), 3652W, 3651W, 3648W Domanice – Olszyc
Włościański od skrzyżowania z drogą gminną Domanice – Kopcie do boiska KS Korona
Olszyc, 3654W Domanice-Kolonia – Gostchorz wraz z budową chodników
w miejscowości Łupiny, 3655W Mroczki- Kolonia - Gostchorz (II etap) wraz
z budową chodników w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki, w związku
z zapowiadanym programem rozbudowy dróg lokalnych w 2019 r. i w latach przyszłych.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie po ogłoszeniu przez Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej programu rozbudowy dróg lokalnych,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Tchórzew gm. Zbuczyn (działka ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 421/3
na okres 17.01.2019 r. – 31.12.2049 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 gm. Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 421/3 w terminie 17.01.2019 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 (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza sieci
gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 332/25,
na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu budowy przyłącza sieci
gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 42/14,
na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 556) w celu budowy przyłącza kanalizacji
do przyłączenia nieruchomości (działka ewid. nr 564/1), na warunkach określonych
w załączniku,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości Kaliski
gm. Paprotnia (działka nr ew. 196) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w terminie 25.01.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości
Kaliski gm. Paprotnia (działka ewid. nr 196) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na okres 25.01.2019 r. – 31.12.2049 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
Stok Ruski gm. Mordy (działka nr ew. 991) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 674 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Stok Ruski gm. Mordy (działka nr ew. 991) poprzez umieszczenie przyłącza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 674
na okres 17.01.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
● odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 790,
● 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.93.2017 z dnia 3.07.2017 r. w sprawie
wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W
w miejscowości Olszyc Włościański, działka ewid. nr 176 w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 159/1, 2. zezwolił
Wójtowi Gminy Domanice na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3651W w miejscowości Olszyc Włościański, działka ewid. nr 176 w celu umieszczenia
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 159/1
w terminie 1.01.2019 r. – 31.12.2045 r., 3. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 1.01.2019 r. –
31.12.2039 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości
Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działkę
ewid. nr 478/5 w terminie 17.01.2019 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
Suchożebry (działka ewid. nr 475) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 478/5 na okres 17.01.2019 r. –
31.12.2049 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 Zbuczyn (działka ewid. nr 132) oraz drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działki ewid. nr: 1805/2, 1805/3, 1805/4) w celu budowy linii
kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia
nn 0,4 kV, na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Trzemuszka gm. Kotuń (działka nr ew. 1125) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działki
ewid. nr: 716, 1212 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 575) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 83/6 w terminie 18.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 575) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/6 na okres 18.01.2019 r. –
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●
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31.12.2049 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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu umieszczenia studni PCV
Ø 425 na kanale kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynku mieszkalnego (działka
ewid. nr 332/25), na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Wólka
Soseńska gm. Mordy (działka nr ew. 454) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 1151/1 w terminie 18.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Wólka
Soseńska (działka ewid. nr 454) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1151/1 na okres 18.01.2019 r. –
31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
uchylił w całości zaskarżone decyzje:
D.6852.251.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.252.2018 z dnia 8 stycznia
2019 r., D.6852.253.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.254.2018 z dnia
8 stycznia 2019 r., D.6852.255.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości
Trzemuszka (działka ewid. nr 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania nieruchomości na działkach ewid. nr: 716, 1212 na okres 18.01.
2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.
10. podjął uchwałę Nr 5/14/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.

11. podjął uchwałę Nr 5/15/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
12. podjął uchwałę Nr 5/16/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
13. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
14. przyjął:
● sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2018 r.,
● sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach za okres
II półrocza 2018 r.,
● informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2018 r.,
● informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r.,
● informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2018 r.

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
15. zaakceptował projekt aneksu nr 1/2019 do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 r.
w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania o
niepełnosprawności.
16. wyraził zgodę na umieszczenie na ogrodzeniu budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, od strony ul. Bohaterów Getta (pierwsze przęsło po prawej stronie wjazdu na
parking wewnętrzny Starostwa), banneru reklamowego Biura Podróży „HAPPY TRAVEL”
o wymiarach: 2,35 m x 1 m, na następujących warunkach:
● zawrzeć na okres 2 lat umowę najmu,
● ustalona kwota najmu, płatna jednorazowo.
17. rozpatrując wniosek dyrektora MOK w Siedlcach, wyraził zgodę na wsparcie
organizacji czwartej edycji Regionalnego Konkursu Poloneza Studniówkowego. Środki
finansowe przeznaczone zostaną na organizację spotkania dla zwycięskiej grupy w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Konkurs odbędzie się 24 stycznia br. o godzinie 1000
w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach,
przy ul. Popiełuszki 8.
18. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim, przeznaczył środki finansowe na zakup pamiątkowych upominków dla
uczestników VIII Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim. Tegoroczny zjazd
integracyjny odbędzie się w dniach: 15 – 17 lutego br.
19. postanowił nie udzielać dofinansowania Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia
w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. – organizatora trasy koncertowej „Letnie granie
z Radiem dla Ciebie”.
20. rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Wiśniewie, postanowił dofinansować zakup
statuetek dla uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal
odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Śmiary w dniu
20 stycznia br. o godz. 1300.
21. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Konkursu Recytacji Poezji
i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się
22 maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.
22. zapoznał się z informacją o planowanej kontroli w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach, przez pracowników Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie. Kontrola obejmie dokumentację prowadzoną w związku z wykonywaniem zadań
w zakresie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami.
23. przyjął informację nt. realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siedleckim w 2019 r.
24. podjął uchwałę Nr 5/17/2019 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu
Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2019 roku.

25. podjął uchwałę Nr 5/18/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
26. po zapoznaniu z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5.12.2018 r., sygn.
Akt: I ACa 957/17, zasądzającym od Powiatu Siedleckiego zapłatę, postanowił:
● przekazać powodowi zasądzoną wyrokiem Sądu Apelacyjnego kwotę (wyrok sądu
II instancji jest prawomocny, podlega wykonaniu),
● wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego
w Lublinie.
27. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 8 maja 2018 r. sygn..
akt I C 2635/17 w sprawie z powództwa przeciwko Powiatowi Siedleckiemu o zapłatę oraz Sądu
Okręgowego sygn. akt V Ca 433/18 w sprawie z powództwa przeciwko Powiatowi Siedleckiemu
o zapłatę kwoty na skutek apelacji Powiatu Siedleckiego od wyroku Sądu Rejonowego
w Siedlcach, postanowił o odstąpieniu od wykładni, że opinie sanitarne limitują liczbę miejsc
w placówkach (MOW w Gostchorzy, MOW w Wojnowie).
Zarząd Powiatu postanowił, aby kontrole w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
przeprowadzane były przez przynajmniej 3-osobowe komisje pracowników Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.

1. podjął uchwałę Nr 6/19/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 42/14,
na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do zasilania budynku usytuowanego na działce ewid. nr 973,
na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Żabokliki (działka ewid. nr 412), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 441/7 na okres 24.01.2019 r. –
31.12.2049 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 ewid. nr 412), w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 441/7
w terminie 24.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości
Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 1311 na okres 24.01.2019 r. –

●

●

●
●

31.12.2049 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 3685W w miejscowości
Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2), w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 1311 w terminie 24.01.2019 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 88/6, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3614W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 477/2 w obrębie Suchożebry,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18,
307/22, 669) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE wraz
z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków mieszkalnych, na warunkach określonych
w załączniku.

3. przyjął:
● informację nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
● informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana
z zarządzaniem lasami,
● informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2018 r.,
● informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2018 r.,
● informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r.,
● informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r.,
● informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej w 2018 r.,
● informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w 2018 r.,
● informację dotyczącą populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,
● informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań
drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu
udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2018,
● informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
4. rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Siedlcach. Zarząd postanowił o wsparciu finansowym inicjatywy przygotowania
rzeźby patrona szkoły Mikołaja Kopernika, która odsłonięta zostanie na uroczystości 30 maja
2019 r. w siedzibie szkoły przy ul. Krystyny Osińskiej 8.

5. podjął uchwałę Nr 6/20/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki
realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
5. podjął uchwałę Nr 6/21/2019 w sprawie planu kontroli nad organizatorami rodzinnej
pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2019 roku.
na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 7/22/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. przyjął do wiadomości propozycję rozliczenia dotacji dla MOW Gostchorz.
Propozycję rozliczenia dotacji Zarząd postanowił przekazać do kontroli zgodności
przedstawionych danych oraz celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową
zgodnie z planem kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2019 r. W skład zespołu
kontrolującego powinni być włączeni pracownicy Wydziału Finansowego i Wydziału Spraw
Społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie rozliczenia dotacji dla MOW Gostchorz podjęta
zostanie po analizie danych z przeprowadzonej kontroli.
3. przyjął do wiadomości propozycję rozliczenia dotacji dla MOW Wojnów. Propozycję
rozliczenia dotacji Zarząd postanowił przekazać do kontroli zgodności przedstawionych
danych oraz celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem
kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2019 r. W skład zespołu kontrolującego
powinni być włączeni pracownicy Wydziału Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych.
Ostateczna decyzja w sprawie rozliczenia dotacji dla MOW Wojnów podjęta zostanie po
analizie danych z przeprowadzonej kontroli.
4. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, postanowił
o przekazaniu jednostce środków finansowych powyżej 1/12 planu finansowego, celem
dokonania zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłat dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2018 r.
5. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków nr 91/3 o pow. 0,0170 ha, położoną w miejscowości Żelków-Kolonia gmina Siedlce.
6. podjął uchwałę Nr 7/23/2019 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w 2019 roku.
7. przyjął projekt porozumienia nr 1/2019 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.
8. przyjął rozliczenie przedłożone przez gminy, I transzy dotacji celowej z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-ce: listopad – grudzień 2018 r.

9. rozpatrując wnioski postanowił:
● wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości 25 m3
w cenie 118,80 zł/m3 brutto (wartość 2970 zł).
● uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia
drogowego nn 0,4 kV obręb Wólka Wiśniewska gm. Wiśniew (działka ewid. nr
1065/1)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr 6853.1.143.2018 z dnia 17.09.2018 r.,
● odmówił wyrażenia zgody na zlokalizowania w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3686W (działki ewid. nr: 144, 1062/2) obręb Grabianów,
urządzenia infrastruktury technicznej w postaci elektroenergetycznej linii
kablowej 15 kV wraz z przynależną infrastrukturą i kanalizacją teletechniczną,
● zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na działce ewid.
nr 157/8 na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew, działka ewid. nr 939/1 w celu
prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia
nn 0,4 kV (przejście poprzeczne pod drogą) w terminie 6.02.2019 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
● zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew (działka ewid. nr 939/1), poprzez
umieszczenie linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na okres 6.02.2019 r. –
31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
● odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3686 W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów urządzenia
infrastruktury technicznej w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej
w mikrorurze 8 mm,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 118 na warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177) w celu budowy
sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na
działce ewid. nr 343/5 na warunkach określonych w załączniku.
10. rozpatrując prośbę Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach, wyraził
zgodę na zakup nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.
11. pozytywnie odniósł się do prośby Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi”
w Siedlcach i postanowił o dofinansowaniu wyjazdu zawodników na międzynarodowe zawody
Irish Open 2019 (Puchar Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu).
12. rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, postanowił
o finansowym wsparciu szkoleń kaskadowych w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior
w świecie finansów”.

13. podjął uchwałę Nr 7/24/2019 w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 8/25/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
2. podjął uchwałę Nr 8/26/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
3. podjął uchwałę Nr 8/27/2019 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg
wewnętrznych na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych.
4. pozytywnie zaopiniował zmiany arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.
5. pozytywnie zaopiniował wysokości dodatków motywacyjnych na okres 6 miesięcy, tj.
od 1 marca do 31 sierpnia 2019 r. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Siedlecki według następujących stawek:
● Pani Anna Hołownia – dyrektor SOSW w Stoku Lackim - w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
● Pani Krystyna Zarzecka – dyrektor ZSP w Mordach - w wysokości 10% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
● Pan Mirosław Bieniek – dyrektor PPPP w Stoku Lackim - w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. i skierował do
zaopiniowania przez związki zawodowe.
7. uznał, iż prawo własności do drzew rosnących w miejscowości Koszewnica należy do
Powiatu Siedleckiego - właściciela działki nr ew. 826, stanowiącej drogę powiatową nr 3602W
Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2.
8. wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew w miejscowości Knychówek w ilości
9,04 m3.
9. rozpatrując wnioski, postanowił:
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
ul. Lipowa (działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce
w celu budowy sieci wodociągowej wraz z trzema studniami rewizyjnymi na
warunkach określonych w załączniku,
● zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397) gm. Mokobody w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV

●

●
●

●

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 372/4 na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze działka ewid. nr 272/1 gm. Mordy w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
przepompownię ścieków usytuowaną na działce ewid. nr 589 na warunkach
określonych w załączniku,
uzgodnił koncepcję projektu budowy kanalizacji deszczowej odwaniającej pas
drogowy drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 1210/7) gm. Siedlce poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości
na działce ewid. nr 1210/2, o powierzchni 0,0354 m2, na okres 08.02.2019 r. –
31.12.2049 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 3616W
w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 1210/7) gm. Siedlce, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1210/2, o powierzchni 2 m2,
w terminie 08.02.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

10. rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew o wykonanie chodnika w ciągu dróg
powiatowych nr 3620W i 3663W w miejscowości Drażniew postanowił rozpatrzyć go
w terminie późniejszym, w związku z brakiem w chwili obecnej środków finansowych
w budżecie Powiatu na powyższą inwestycję.
Do czasu ustalenia możliwości finansowych Powiatu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział
Dróg do przeprowadzenia negocjacji z Wójtem Gminy Korczew dotyczących przygotowania
zadania do realizacji (opracowanie projektu oraz ustalenia współfinansowania ze strony
Gminy).
11. pozytywnie odniósł się do prośby Zarządu Stowarzyszenia Olimp w Stoku Lackim
i postanowił przeznaczyć środki finansowe na ufundowanie medali i pucharów dla uczestników
Turnieju.
12. podjął uchwałę Nr 8/28/2019 w sprawie ustanowienia Nagród Starosty
Siedleckiego.
13. postanowił rozłożyć należność za usunięcie i przechowywanie samochodu VW
Passat o nr rejestracyjnym LLU 69KM w kwocie 6406 zł plus koszt do dnia odbioru pojazdu
z parkingu, na 5 rat płatnych do dnia 5 - go każdego następnego miesiąca według następujących
wysokości :
● 1 rata – 2406 zł,
● 2 rata – 1000 zł,
● 3 rata – 1000 zł,
● 4 rata – 1000 zł,
● 5 rata – 1000 zł plus kwota, która narosła od dnia 04.02.2019 r. do odbioru pojazdu
z parkingu po dokonaniu wpłaty pierwszej raty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odbiór pojazdu z parkingu po dokonaniu wpłaty pierwszej
raty w terminie 3 dni od dnia odbioru decyzji Starosty Siedleckiego.

na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r.
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1. rozpatrując wnioski, postanowił:
zmienił część graficzną decyzji nr: D.6853.1.156.2018 z dnia 8.10.2018 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W
(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański gm. Domanice; 3653W,
3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice
w celu budowy napowietrznych przyłączy światłowodowych na słupach, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia (działka ewid. nr 2697/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 3276/2,
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1210/7), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia nieruchomości na działce ewid.
nr 1594/1, na okres 15.02.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1594/1), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 973 w terminie 14 - 15.02.2019 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń ul. Reymonta (działka ewid. nr 160/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 921/4, na warunkach określonych w załączniku,
zmienił część graficzną decyzji nr: D.6853.1.162.2017 z dnia 8.12.2017 r.,
nie wyraził zgody na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek w cenie
70 zł brutto za 1 m3 drewna. Drewno sprzedane zostanie zgodnie z obowiązującą
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach procedurą, w drodze przetargu.

2. zaakceptował projekt aneksu nr 1/2019 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia
23.12.2014 roku określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
3. po zapoznaniu z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
o wyrażenie zgody na uruchomienie kierunków kształcenia w ramach szkół działających
w Zespole: Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Policealnej, postanowił, aby dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na kolejnym posiedzeniu przedstawiła koncepcję
Szkoły, z uwzględnieniem wykorzystania bazy lokalowej. W debacie nad powyższym
zagadnieniem, w posiedzeniu Zarządu udział weźmie kierownik Wydziału Spraw Społecznych.
4. podjął uchwałę Nr 9/29/2019 w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady
Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

5. rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 3 im. Stanisława
Staszica w Siedlcach, postanowił o ufundowaniu II nagrody rzeczowej dla laureata
„Mistrzostw Młodych Kelnerów 2019”, które odbędą się w dniu 9 kwietnia br. w budynku
Szkoły przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8 w Siedlcach.
6. postanowił o organizacji w dniu 25 sierpnia 2019 r. dożynek powiatowych
w Krzesku. Partnerzy projektu: Gmina Zbuczyn, Oddział w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lokalna Grupa Działania „Ziemi Siedleckiej”.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Promocji i Rozwoju do przeprowadzenia procedury
dotyczącej organizacji dożynek powiatowych w Krzesku.
7. podjął uchwałę Nr 9/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
8. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
● informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2018 r.,
● informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w 2018 r.,
● informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2018 r.,
● informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
powiatu siedleckiego w 2018 r.,
● informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r.,
● sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w 2018 r.,
● sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2018 r.,
● informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r.,
● informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2018 r.,
● informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej” w 2018 r.,
● sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach za okres II półrocza
2018 r.,
● projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
sporządził Jan Kołodyński
insp. w Wydz. Organizacyjnym

