SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 10/31/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady
Rady Powiatu.
3. zapoznał się z przedłożoną przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach koncepcją pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w roku szkolnym
2019/2020, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania bazy lokalowej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższą koncepcję z następującymi uwagami:
1. Liczebność klas nie mniejsza niż 15 uczniów,
2. Liczebność grup kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodach nie mniejsza niż
5 uczniów,
3. Powyższe warunki należy zawrzeć w warunkach naboru do klas wielozawodowych
planowanych w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSP w Mordach.
4. zapoznał się z protokołem z negocjacji przeprowadzonych w dniu 12 lutego br.
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Korczew
o wykonanie chodnika w ciągu dróg powiatowych nr: 3620W, 3663W w miejscowości
Drażniew.
5. zaakceptował wniosek dotyczący sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 o przekazaniu nieodpłatnie dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach drewna gatunek topola, pozyskanego z wycinki drzew rosnących
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Chlewiska,
w ilości 7 m3,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 407/3 w obrębie Wilczonek,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Golice gm. Siedlce,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.173.2018
z dnia 5 listopada 2018 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W
w miejscowości Pluty (działa ewid. nr 63/2) gm. Paprotnia w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 53/2, na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439/3 w obrębie CzepielinKolonia gm. Mordy,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 218/1, na warunkach określonych w załączniku,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne gm. Mokobody
na działkę ewid. nr 70/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 220, na warunkach określonych w załączniku,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na części działki
nr 251/2 położonej w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej
na remoncie budynku mieszkalnego zabytkowego – Pałacu Letniego, tzw.
„Syberii”, w zespole pałacowym – wpisanym do rejestru zabytków
nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem 397/A z dnia
30.03.1990 r.,
zmienił w części decyzję nr I.7332-1-28/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r., poprzez
zmianę zapisu: „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew na lata następne od 2006 roku
za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…”
na zapis: „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew od 2006 r. do 31.12.2039 r.
za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…”, nr I.7332-1-53/05/06 z dnia
2 stycznia 2006 r., poprzez zmianę zapisu „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew na
lata następne od 2006 r. za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…” na
zapis „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew od 2006 r. do 31.12.2039 r. za
umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…”, I.7332-1-16/06 z dnia
19 czerwca 2006 r. poprzez zmianę zapisu: „Termin umieszczenia sieci
wodociągowej z przyłączami ustala się od 24.06.2006 r. przez okres eksploatacji
urządzenia”, na zapis „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami
ustala się od 24.06.2006 r. do 31.12.2039 r.”, I.7332-1-23/06 z dnia 11 lipca
2006 r. poprzez zmianę zapisu „Termin umieszczenia sieci wodociągowej
z przyłączami ustala się od 25.07.2006 r. – przez okres eksploatacji urządzenia”,
na zapis „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami ustala się od
25.07.226 r. do 31.12.2039 r.”, I.7332-1-49/06 z dnia 16 października 2006 r.,
poprzez zmianę zapisu „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami
ustala się od 20.10.2006 r. – przez okres eksploatacji urządzenia”, na zapis
„Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami ustala się od
20.10.2006 r. do 31.12.2039 r.”,
wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka w ilości
1,09 m3 .

7. postanowił przeznaczyć środki finansowe na współorganizację Międzynarodowego
Dnia Kobiet z udziałem Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.
8. podjął uchwałę Nr 10/32/2019 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2019 r.
9. podjął uchwałę Nr 10/33/2019 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2019 r.
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10.podjął uchwałę Nr 10/34/2019 w sprawie planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 11/35/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
2. podjął uchwałę Nr 11/36/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. przyjął projekt ogłoszenia o sprzedaży w formie licytacji ustnej drewna pozyskanego
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
4. podjął uchwałę Nr 11/37/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Wprowadzenie linii kablowej SN
15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki
wraz z kanalizacją teletechniczną”,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 511/2 – obręb Nowa
Dąbrówka) w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 57, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Józefin (działki ewid. nr: 1228, 1404/1 - obręb Kotuń) w celu
budowy kanalizacji sanitarnej dł. ok. 70 mb. oraz 4 hydranty p.poż. Dn 80 mm
nadziemne z zasuwą odcinającą, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz, działki ewid. nr: 87, 42/16 poprzez umieszczenie przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 42/14, na okres 28.02.2019 r.
– 31.12.2044 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki ewid.
nr: 87, 42/16) w miejscowości Błogoszcz w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 42/14 w terminie 28.02.2019 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 ewid. nr 535 poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego
ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 332/25 na okres 28.02.2019 r. –
31.12.2044 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 (działka ewid.
nr 535) w miejscowości Stok Lacki w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość
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na działce ewid. nr 332/25 w terminie 28.02.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
6. zaakceptował projekt aneksu nr 1/2019 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r.
dotyczącego wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie domu pomocy
społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób
przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
7. nie przeznaczył środków finansowych dla Gminnych Spółek Wodnych działających
na terenie powiatu siedleckiego na modernizację i konserwację urządzeń wodnych. Powyższa
decyzja Zarządu Powiatu podyktowana jest zmianą ustawy prawo ochrony środowiska, co
doprowadziło do zniesienia możliwości finansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska przedsięwzięć związanych z gospodarka wodną.
8. przyjął informację w sprawie szacunkowych kosztów uruchomienia i prowadzenia
przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy, obsługującego mieszkańców Powiatu
Siedleckiego.
9. przyjął Regulamin Konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj
swój Powiat”. Zarząd zaakceptował wysokość nagrody finansowej w konkursie.
na posiedzeniu w dniu 6 marca 2019 r.
1. postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg. metryczki
subwencji oświatowej na 2019 rok:
 Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy – 1394,88 zł;
 Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy – 1350,05 zł;
 Szkoła podstawowa przy MOW w Wojnowie – 1394,88 zł;
 Gimnazjum przy MOW w Wojnowie – 1350.05 zł;
W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wysokość
dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego
zgodnie z orzeczeniem.
2. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg. metryczki
subwencji oświatowej na 2019 rok:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 4981,73 zł;
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 4981,73 zł.
3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW
w wysokości 2490,87 zł miesięcznie.
4. Podjąć działania w kierunku dostosowania liczby uczniów stanowiącą podstawę do
przekazywania i rozliczania dotacji do liczby miejsc w MOW Gostchorz i Wojnów.
5. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą
uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza.
2. Zapoznał się z rozliczeniem budżetu 2019 rok w dziale 801 i dziale 854 wg metryczki
subwencji oświatowej.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w:
 SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 1 334 219,00 zł,
 PPPP w Stoku Lackim 211 020,00 zł,
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 Szkole Ponadgimnazjalnej w Mordach 272 845,00 zł,
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 037,00 zł,
 pozostała działalność 13 033,00 zł,
w łącznej kwocie 1 858 154,00 zł
ze środków własnych powiatu bez dokonywania korekty.
2. Zwiększyć plan na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW w Stoku Lackim
i PPPP w Stoku Lackim o kwotę 77 952,00 zł
ze środków subwencji oświatowej.
3. Zwiększyć plan dotacji dla niepublicznych MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę
łączną dla wszystkich zadań 180 166,00 zł
ze środków subwencji oświatowej przyjmując za podstawę wielkości liczbowe danych
statystycznych uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na 30.09.2018 r.
Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim do przedstawienia działań oszczędnościowych zmierzających do ograniczenia
wydatków w zadaniu nr 4 pn. „Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW w Stoku Lackim” oraz
do ograniczenia wydatków w zadaniu nr 5 pn. „SOSW w Stoku Lackim”.
Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim do przedstawienia działań oszczędnościowych zmierzających do ograniczenia
wydatków w zadaniu nr 7 pn. „PPPP w Stoku Lackim”.
Rozliczenie działań oszczędnościowych należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w Siedlcach
w terminie do 11.03.2019 r.
3. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 287/6) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia nieruchomości na działce ewid. nr 287/7,
na okres 8.03.2019 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 3632W w miejscowości
Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę
ewid. nr 287/7 w terminie 8.03.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W, w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 457 w miejscowości Grodzisk w dniu
8.03.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W, w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 921/11 w miejscowości Kotuń
w dniach 22-23.03.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W,
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 359/1 w obrębie Pruszyn,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177),
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 698 w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia, na warunkach określonych we wniosku,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361), w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr:
375/1, 367/1, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 600/2, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka ewid. nr 448) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 531/1,
na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 173/3, 173/5) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 173/4, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W,
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 254 w obrębie Krześlinek,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1), w celu budowy
kanalizacji sanitarnej z trzema studniami rewizyjnymi oraz sieci wodociągowej
z dwoma hydrantami naziemnymi na dł. 80 mb, na warunkach określonych we
wniosku,
nie wniósł sprzeciwu do zmian w części decyzji o warunkach zabudowy, znak:
RTG.6730.33.2018.TK z dnia 14.11.2018 r.

4. przyjął projekt ogłoszenia o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew,
w miejscowości Knychówek.
5. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim postanowił nie udzielać dofinansowania na zakup nagród dla laureatów
konkursu plastycznego organizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na
temat Autyzmu.
6. postanowił nie przekazywać materiałów promocyjnych do rozdysponowania wśród
uczestników X Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem zdobywała
wiara…” 5 – 7 kwietnia 2019.
7. nie wyraził zgody na uczestnictwo w projekcie w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przewodnik po Powiecie Siedleckim”.
8. rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Sportowego „Niwa Tęczki” w Tęczkach,
postanowił nie udzielać dofinansowania na zakup sprzętu sportowego do działalności
statutowej Klubu, z uwagi na brak podstaw prawnych.
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9. postanowił o wsparciu finansowym na zakup nagród uczestnikom i laureatom
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się
15 marca br. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 13/38/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.



2. postanowił zmniejszyć na 2019 r. budżet jednostek organizacyjnych Powiatu:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim o 20 % w zadaniach:
SOSW w Stoku Lackim i Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW,
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim o 10 % w zadaniu:
PPPP w Stoku Lackim.

3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w Sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
własności nieruchomości zabudowanej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. postanowił zlecić wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia części
działki zajętej pod drogę powiatową i wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego
o stwierdzenie nabycia z mocy prawa działki zajętej pod drogę.
8. postanowił zlecić do realizacji Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach zadanie Powiatu z zakresu wycinania samosiewek drzew i krzewów oraz
pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych wg załącznika. Zarząd
zaakceptował koszt wykonania w/w usługi w kwocie 1,30 zł + 8 % VAT za 1 mb drogi dla dróg
na terenie gminy Wodynie oraz 1,50 zł + 8 % VAT za 1 mb drogi dla dróg na terenie pozostałych
gmin z terenu powiatu siedleckiego.
9. rozpatrując wnioski, postanowił:
 odmówił zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3641W (działka ewid. nr 641/3) obręb Tchórzew urządzenia infrastruktury
technicznej w postaci przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
gospodarczy na działce ewid. nr 388,
7





















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2452 – obręb Mordy) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego dom
letniskowy na działce ewid. nr 2454/4, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
przepompownię ścieków na działce ewid. nr 336, na warunkach określonych we
wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Leśniczówka (działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
przepompownię ścieków na działce ewid. nr 515/7, na warunkach określonych
we wniosku,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.66.2017 z dnia 27.08.2018 r.
w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3686W, wydanej na rzecz Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja
1/27 w imieniu którego wystąpił Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ArKon” Siedlce ul. Kochanowskiego 9/9,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 332/25, na okres 14.03.2019 r. – 31.12.2044 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 ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25 w dniu 14 marca br., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.
nr 535) w miejscowości Stok Lacki w celu prowadzenia robót polegających na
budowie studni kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na
działce ewid. nr 332/25, w dniu 14 marca br., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.
nr 535) w miejscowości Stok Lacki poprzez umieszczenie studni kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25 na
okres 14.03.2019 – 31.12.2044 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa oraz Wójta
Gminy Kotuń w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W.
Zarząd w chwili obecnej, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie
powiatu nie widzi możliwości wykonania przebudowy w/w dróg. Zarząd
postanowił, aby ostateczną decyzję w sprawie wniosku podjąć
przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Gminy Kotuń Pana Mariusza Kiełbasy w sprawie
remontu drogi powiatowej nr 3602W, na odcinku od Żeliszewa Dużego do
Łączki (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirem i utwardzenie tłuczniem lub
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destruktem). Zarząd podejmie ostateczną decyzję w sprawie wniosku w terminie
późniejszym, gdy warunki pogodowe pozwolą na dokonanie remontu
w/w odcinka drogi.
10. podjął uchwałę Nr 13/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
11. podjął uchwałę Nr 13/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
12. przyjął przedstawioną przez Starostę Siedleckiego informację dotyczącą
dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
13. postanowił:
wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji celowej na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez
powiat na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
 do momentu otrzymania odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego nie podpisywać
aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu
Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności.


14. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018,
 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2019 rok,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2018 r. obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,
Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2018 roku,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim w 2018 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych komisji.
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. rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, postanowił ufundować nagrody rzeczowe dla dziesięciu najlepszych
hodowców z terenu powiatu siedleckiego.
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17. podjął uchwałę nr 13/41/2019 w sprawie przeprowadzenia Konkursu na hasło
promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”.
18. podjął uchwałę Nr 13/42/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane.
19. zobowiązał kierownika Wydziału Dróg do przedstawienia na najbliższym
posiedzeniu Zarządu informacji dotyczącej wycinki drzew i krzewów rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r.
1. kierownik Wydziału Dróg zapoznała Zarząd Powiatu z informacją dotyczącą wycinki
krzewów i drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych. Radny Powiatu Pan Edward
Kokoszka zaproponował, aby rozważyć zakup dla potrzeb powiatu kosiarki bijakowej do
koszenia rowów. Zarząd decyzję w sprawie propozycji podejmie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.
2. podjął uchwałę Nr 14/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
3. podjął uchwałę Nr 14/44/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
4. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
(działka ewid. nr 380/1) w miejscowości Kaczory , w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 43/2,
na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1), w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1029, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 87) w miejscowości Błogoszcz, w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 147/8,
na warunkach określonych we wniosku,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany na działkę ewid.
nr 158/18,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączem wodociągowym w miejscowości Nowe Opole ul. Lipowa, gmina
Siedlce (działka ewid. nr 654)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.10.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W, w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 400/5 w miejscowości Mościbrody
w dniach 11-12.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1, poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 973, na okres 22.03.2019 – 31.12.2034 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1, w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 973 w dniu 22.03.2019 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 Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177), w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 85/2,
na warunkach określonych we wniosku,
rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, o ustawienie
bariery ochronnej w miejscowości Smolanka (pierwszy zakręt od miejscowości
Dziewule) w ciągu drogi powiatowej nr 3657W. Zarząd nie widzi potrzeby
ustawiania barier ochronnych w ciągu w/w drogi powiatowej. Zarząd stoi
na stanowisku aby uzupełnić oznakowanie tablicami prowadzącymi U-3b,
rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, w sprawie
ustawienia 320 m barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc.
Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu, w chwili obecnej
nie widzi możliwości ustawienia barier ochronnych na w/w odcinku drogi
powiatowej. Powyższa sprawa zostanie powtórnie rozpatrzona w październiku
br.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osińskie w sprawie naprawy
drogi powiatowej nr 3647W, na odcinku Rosochacz – Osińskie, uzupełnienie
dużych ubytków w nawierzchni, udrożnienie rowów oraz dokonanie naprawy
mostu. W związku z tym, że przedmiotowa droga częściowo nie leży w pasie
drogowym, Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przedstawienia kosztów
dokumentacji projektowej i kosztów pozyskania niezbędnych gruntów
w ramach ZRID,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na części działek nr: 251/2, 244/7, 247/1 w miejscowości Korczew, dla
inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu przy pałacu – wpisanym
do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem
397/A z dnia 30.03.1990 r.

5. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2018 roku,
 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2018 roku,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2018 roku,
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sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2018 roku,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2018 roku,
 informację z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych komisji.
6. postanowił skierować pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu w Siedlcach:
projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w Sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2019 rok Powiatu Siedleckiego,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości zabudowanej.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, Sprawozdanie
z pracy Zarządu Powiatu za okres od 20 lutego do 13 marca 2019 r. z prośbą o przedłożenie
pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu.


7. podjął uchwałę Nr 14/45/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
8. rozpatrując prośbę Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty
w Warszawie, postanowił o zakupie nagród, dla uczestników etapu powiatowego i etapu
rejonowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
9. postanowił o zakupie nagrody dla jednego z laureatów XXIX Siedleckiego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbędzie się 8 maja br. w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce.
10. postanowił dofinansować organizację Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym 2019
oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym 2019 w Skórcu w dniach:
6 – 7 kwietnia br. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższej
imprezy.
11. rozpatrując prośbę Prezesa UKS TRAPEZ w Łysowie, postanowił o wsparciu
finansowym w organizacji turniejów koszykówki oraz piłki siatkowej dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów powiatu siedleckiego. Zarząd postanowił dofinansować zakup
pucharów i medali dla uczestników:
 powiatowych turniejów koszykówki,
 powiatowych turniejów siatkówki.
12. pozytywnie zaopiniował wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani Krystyny Zarzeckiej
– dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, w wysokości 34 % wynagrodzenia
zasadniczego.
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na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr 15/46/2019 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”. Zarząd postanowił przedstawić
„Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 15/47/2019 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. podjął uchwałę Nr 15/48/2019 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu
w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”, w brzmieniu
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 – 2022 za okres styczeń-grudzień 2018 roku i przekazał:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
5. podjął uchwałę Nr 15/49/2019 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2019 r.
6. postanowił o zawarciu umowy najmu części parkingu wewnętrznego – pierwsze
miejsce parkingowe po prawej stronie od wjazdu z ul. Bohaterów Getta, z Regionalną Izbą
Obrachunkową w Warszawie. Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku, tj. od 1.04.2019 r. do
31.03.2020 r. Czynsz ustalony został w wysokości 110 zł netto miesięcznie.
7. przyjął projekt Protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach w dniach 11 – 15 marca 2019 r. w zakresie:
 stanu organizacyjno-prawnego jednostki kontrolowanej,
 przestrzegania standardu usług, opieki i wychowania w placówce,
 przestrzegania praw dziecka,
 kwalifikacji osób pracujących z dziećmi.
8. przyjął:
 sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji
Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2018 r.,
 sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kisielanach w 2018 r.,
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.
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Zarząd, sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.
postanowił skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Gminy Wodynie nadwyżki ziemi
pozyskanej w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3647W na odcinku od miejscowości Wodynie do cmentarza”,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid.
nr 508,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1523/4 w obrębie Mordy,
określając parametry techniczne jak we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 662/2, na
warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 692, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka ewid. nr 138/2), w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego fermę drobiu na
działkach ewid. nr: 71, 72, 73, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1235), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid. nr 1226/2,
na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
(działka ewid. nr 23/1) w miejscowości Zaliwie Piegawki, w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid.
nr 31, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W
(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg
powiatowych nr: 3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości
Olszyc Szlachecki w celu budowy telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych na słupach w dniach 24-26 kwietnia 2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W
(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg
powiatowych nr: 3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości
Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych
przyłączy światłowodowych na słupach na okres 26.04 2019 – 31.12.2044 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 uzgodnił projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
części działki ewid. nr 251/2 w miejscowości Korczew, dla inwestycji
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polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie istniejących
pomieszczeń gospodarczych w budynku zabytkowym pałacu na kuchnię,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach ewid. nr: 244/6, 244/7 oraz części działek ewid. nr: 245, 247/1,
246, 244/3 położonych w miejscowości Korczew, dla inwestycji polegającej
na budowie balustrady na murze oporowym w parku ze schodami zejściowymi
oraz odbudowie i renowacji ogrodzenia murowanego przy skrzydle zachodnim
pałacu na terenie zespołu pałacowo-parkowego,
w terminie późniejszym, po rozstrzygnięciu przetargów dotyczących inwestycji
na drogach powiatowych, podejmie decyzję w sprawie wniosku sołtysa wsi
Wólka Leśna o utwardzenie drogi powiatowej nr 3631W we wsi Wólka Leśna,
na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą gminną.

10. przyjął projekt ogłoszenia publicznej licytacji drewna, przyjmując jako cenę
wywoławczą 50 % dotychczasowej ceny drewna.
11. zapoznał się z ofertami trzech firm na realizację usługi w zakresie wycinania
samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach dróg powiatowych.
12. podjął uchwałę Nr 15/50/2019 w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych
warunków i trybu przeprowadzenia konkursu „Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty
Siedleckiego”.
13. rozpatrując prośbę Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
„Kornel” w Borkach Wyrkach, postanowił dofinansować zakup nagród laureatom
XX Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.
14. zaakceptował wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Rodzinna majówka
z folklorem”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostanie w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach w dniu 19 maja br.
15. postanowił ufundować nagrody laureatom XV Mistrzostw Polski Wyższych
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Piłce Nożnej. Zawody odbędą się
w dniach 1 – 2 maja br. na Stadionie Miejskim w Siedlcach.
16. postanowił o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie: „Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu
pałacowo-parkowego w Stoku Lackim, Etap I Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – zbiornik wodny”.
Koszty kwalifikowane zadania – 94 673,14 zł,
Wnioskowana kwota dotacji – 85 205,00 zł,
Planowany wkład własny 9 468,14 zł.
17. postanowił o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie: pn. „Wodni odkrywcy – integracja uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w zakresie edukacji
ekologicznej”.
Koszty kwalifikowane zadania – 58 774,41 zł,
Wnioskowana kwota dotacji – 44 804,00 zł,
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Planowany wkład własny – 13 970,41 zł.
18. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom XLIII edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych, której Finał Okręgowy odbędzie się w dniach 12 – 13 kwietnia br.
w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 r.
1. postanowił o przystąpieniu do przedsięwzięcia Konwentu Wójtów Powiatu
Siedleckiego i przeznaczył środki finansowe na zakup samochodu osobowego dla Komendy
Miejskiej Policji w Siedlcach.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Przebudowa 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”, w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.2.56.2019 z dnia
18 stycznia 2019 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/3, 286/5) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego plantację borówki amerykańskiej
na działce ewid. nr 286/23, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 74, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 96) w miejscowości Korczew poprzez umieszczenie sieci wodociągowej na
okres od 5.94.2019 r. do 31.12.2044 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 96) w miejscowości Korczew w celu budowy sieci wodociągowej w terminie
4-5 kwietnia br., 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 ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 281/6
na okres od 9.04.2019 r. do 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 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 281/6 w terminie
9.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
16









rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o wykonanie chodnika oraz zatok
autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ustawienie barier ochronnych
w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec oraz w ciągu
drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska. Zarząd stoi na
stanowisku, aby w miejscowości Kamieniec uzupełnić oznakowanie tablicą
prowadzącą U-3a; w miejscowości Wola Wodyńska należy ustawić ogrodzenie
dla pieszych U-11a na długości 4 m,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osińskie w sprawie naprawy
drogi powiatowej nr 3647W, na odcinku Rosochacz – Osińskie, uzupełnienie
dużych ubytków w nawierzchni, udrożnienie rowów oraz dokonanie naprawy
mostu. Zarząd stoi na stanowisku aby równiarką wyprofilować drogę.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie w II półroczu br., po
rozstrzygnięciu przetargów dotyczących inwestycji na drogach powiatowych,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Rogóziec, Suchodołek,
Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, Płosodrza o przebudowę drogi powiatowej
nr 3628W, na odcinku od mostu w Rogóźdźcu do drogi wojewódzkiej nr 698.
Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej,
jednak z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych w bieżącym roku nie
będzie to możliwe.

2. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe „XX Spadochronowych Mistrzostw Związku
Polskich Spadochroniarzy w Skokach na Celność Lądowania”. Zawody odbędą się na Błoniach
Siedleckich w dniach 6 – 8 czerwca br. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym
patronatem powyższej imprezy.
3. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów IX Diecezjalnego Konkursu
Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia br. w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Oświatowym w Mokobodach.
4. postanowił, aby w 52 Biegu Pamięci Sachsenhausen-Gendenklauf udział wzięli
sportowcy zrzeszeni w Wojewódzkim Ludowym Klubie Sportowym Iganie Nowe. Do WLKS
Iganie Nowe należy przekazać zaproszenie od Starosty Powiatu Oberhavel.





5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach:
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo
nr OR.0012.4.3.2019 z dnia 29 marca br.,
Komisji Budżetu – pismo nr OR.0012.2.3.2019 z dnia 29 marca br.,
Komisji Rewizyjnej – pismo nr OR.0012.1.3.2019 z dnia 29 marca br.,
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo
nr OR.0012.5.2.2019 z dnia 29 marca br.

6. postanowił, aby w letnim obozie dla młodzieży drużyn pożarniczych z terenu powiatu
siedleckiego w Powiecie Oberhavel udział wzięła drużyna dziewcząt ze Zbuczyna. Drużyna ta
zajęła I miejsce wśród dziewcząt w eliminacjach powiatowych do zawodów sportowopożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych w 2018 r.
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7. postanowił, aby kierownik Wydziału Dróg na kolejne posiedzenie przygotował
i zreferował propozycję zlecenia firmie P.H.U. MAX Dołhołęka wycinki samosiewek, drzew
i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych (wykaz dróg).
8. podjął uchwałę Nr 16/51/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
9. radny Pan Grzegorz Miezianko wystąpił z wnioskiem, aby sfrezować karpy po
wyciętych drzewach w chodniku przy drodze powiatowej w miejscowości Knychówek. Wydział
Dróg na kolejnym posiedzeniu udzieli informacji, czy chodnik wykonano zgodnie z projektem
i przedstawi propozycję rozpatrzenia wniosku,
10. radny Pan Kazimierz Prochenka wystąpił z wnioskiem o ustawienie barier ochronnych
przy strażnicy w miejscowości Dziewule, przy drodze powiatowej. Wydział Dróg na kolejnym
posiedzeniu udzieli informacji o kosztach ustawienia barier ochronnych.
na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r.
1. przyjął przedłożoną przez kierownika Wydziału Dróg propozycję zlecenia firmie
P.H.U. MAX Dołhołęka i Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s w Wodyniach wycinki
samosiewek, drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg
powiatowych. Zarząd zaakceptował wysokość stawki, dla P.H.U. MAX Dołhołęka w wysokości
1,45 zł/mb + 8 % VAT za wykonanie powyższych prac w pasach drogowych dróg powiatowych
nr:
 3615W – Suchożebry-Mordy, na długości
5 900 mb,
 3664W – Paprotnia-Łęczycki, na długości
5 100 mb,
 3656W – Zbuczyn-Grodziski, na długości
2 900 mb,
 3637W – Zbuczyn-Łęcznowola, na długości
3 000 mb,
 3611W – Mokobody-Osiny Górne, na długości
4 800 mb,
 3940W – Krześlin-Nakory, na długości
10 800 mb,
 3618W – Hołubla-Rzeszotków, na długości
2 700 mb,
 3608W – Opole Nowe-Kisielany, na długości
2 800 mb.
Zarząd zaakceptował wysokość stawki, dla Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s
w Wodyniach w wysokości 1,30 zł/mb + 8 % VAT za wykonanie powyższych prac w pasach
drogowych dróg powiatowych nr:
 2258W – Seroczyn-Borki Serockie, na długości
4 400 mb,
 3650W – Żebraczka-Rudnik Duży, na długości
2 000 mb,
 3649W – Wodynie Kołodziąż, na długości
3 600 mb,
 3647W – Wodynie-Kamieniec, na długości
2 000 mb.
Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek radnego Pana Grzegorza Miezianko, postanowił
zlecić wykonanie sfrezowania trzech karp po ściętych drzewach, w chodniku przy drodze
powiatowej w miejscowości Knychówek. Cena za usługę 280 zł brutto za sfrezowanie jednej
karpy. Wykonawca chodnika w miejscu po karpach zobowiązał się ułożyć bezpłatnie kostkę,
dokładając potrzebną kostkę. Powyższy chodnik wykonany został zgodnie ze zgłoszeniem robót
budowlanych.
Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek radnego Pana Kazimierza Prochenki postanowił
o ustawieniu barier ochronnych przy strażnicy w miejscowości Dziewule, przy drodze
powiatowej. Koszt barierek, 2 barierki 2 m – ok. 1300 zł. Barierki ustawione zostaną, gdy plac
przy którym mają być ustawione zostanie ogrodzony.
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2. podjął uchwałę Nr XVII/52/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
3. podjął uchwałę Nr XVII/53/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. rozpatrując wnioski, postanowił:
 odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3602W (działka ewid. nr 616/2) oraz drogi powiatowej
nr 3604W (działka ewid. nr 616/1), obręb Żeliszew Podkościelny przyłącza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 566,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4
kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 600/2 w terminie 18.04.
2019 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 Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 347 na
okres od 16.04.2019 r. do 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 w pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4
kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 347 w terminie 15-16.04.
2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W do
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/11 w obrębie Nowe Opole
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 269, na
warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 326/8 na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 600/2 na okres od 18.04.2019 r. do 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,
 wykonać naprawy bieżące na drodze powiatowej nr 3605W, na odcinku
Chlewiska-Nowaki,
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dokonać wyrównania równiarką drogi powiatowej nr 3605W, na odcinku
Dąbrówka Stany-Nowaki,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Błogoszcz ul. Dębowa, gmina Siedlce”, w zakresie objętym
decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.35.2019 z dnia 6 marca
2019 r.,
przyjął oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
Wójta Gminy Zbuczyn WI.6730.17.2019 z dnia 27 marca 2019 r. o warunkach
zabudowy,
przyjął oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę w części decyzji Wójta
Gminy Przesmyki nr 21/2015 z dnia 4 września 2015 r. o warunkach zabudowy
w zakresie szerokości elewacji frontowej.

5. podjął uchwałę Nr XVII/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
6. wyraził zgodę na przedłużenie umowy z T-Mobile Polska S.A. Warszawa
ul. Marynarska 12, na okres kolejnego roku tj. od 29.04.2019 r. do 28.04.2020 r., ustalając
czynsz od 28.04.2019 r.
7. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach, składników majątku wymienionych we wniosku Zespołu Spisowego
nr 1 z dnia 9.01.2019 r., po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.
8. przyjął projekt aneksu nr 1/2019 do umowy nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.
2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów
uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kisielanach.
9. przyjął projekt aneksu nr 1/2019 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.
10. przyjął projekt aneksu nr 1/2019 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.
11. przyjął projekt aneksu 1/2019 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.
2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
12. postanowił nie przeznaczyć środków finansowych na dofinansowanie działań
promocyjnych polegających na wydaniu książki pt. „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie
siedleckim – przyszłość”.
13. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe organizacji XVII edycji
międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „International Week”. Przedsięwzięcie
zorganizowane zostanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
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14. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników biegu w ramach Festynu
Majowego w Seroczynie, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
15. postanowił dofinansować zakup pucharów i nagród dla zawodników biorących
udział w III edycji Powiatowego Turnieju Strongman o Puchar Starosty Siedleckiego. Turniej
odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w Skórcu, z okazji Dni Skórca.
16. postanowił dofinansować zakup potrzebnych strojów, upominków do
zorganizowania XV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Grali Dąbrowiźnie.
17. postanowił o przekazaniu materiałów promocyjnych będących w posiadaniu
Wydziału Promocji, na nagrody uczestnikom Festynu Rodzinnego organizowanego w Szkole
Podstawowej w Paprotni w dniu 2 czerwca br.
18. Zarząd Powiatu będący Kapitułą Nagrody Starosty Siedleckiego, postanowił
o przyznaniu Nagrody Starosty Siedleckiego:
 Panu Wiesławowi Księżopolskiemu – w dziedzinie: działalność gospodarcza,
 Panu Tadeuszowi Radomyskiemu – w dziedzinie: działalność społeczna,
samorządowa i ofiarność w służbie publicznej.
Starosta
Siedlecki
postanowił
przyznać
Nagrodę
Honorową
księdzu
Markowi Bieńkowskiemu – dyrektorowi Caritas Diecezji Siedleckiej.
19. zapoznał się z informacją z sesji otwarcia ofert dot. postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej – 5 zadań:
 Zadanie I: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”,
 Zadanie II: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W”,
 Zadanie III: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły”,
 Zadanie IV: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji
świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W”,
 Zadanie V: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie w m. Kotuń”.
20. podjął Nr XVII/55/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
21. wyraził zgodę na lokalizację inwestycji prowadzonej przez Gminę Siedlce
pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3686W
w miejscowości Grabianów i Białki gmina Siedlce”.
22. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg – stan
na 4.04.2019 r.
23. przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminów
organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powyższy projekt uchwały zostanie
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dołączony do wniosku do Wojewody Mazowieckiego o podjęcie zawieszonego postępowania
w sprawie utworzenia placówki Opiekuńczo-wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach
Żmichach.
24. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. Powyższy projekt uchwały
zostanie dołączony do wniosku do Wojewody Mazowieckiego o podjęcie zawieszonego
postępowania w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom nad Liwcem
w Kisielanach Żmichach.
25. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu placówce
opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach oraz
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej. Powyższy projekt uchwały zostanie dołączony do wniosku do Wojewody
Mazowieckiego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie utworzenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach Żmichach.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

22

