SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XVIII/56/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2019 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr XVIII/57/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
4. zapoznał się z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne
Nr 743 ZZ, Sokołów Podlaski, OS/2018 z dnia 28.03.2019 r.
5. zapoznał się z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne Nr 746
ZZ, Sokołów Podlaski, OS/2018 z dnia 2.04.2019 r.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 349/1,
na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1), w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 320, na warunkach określonych we wniosku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego przepompownie ścieków na działce ewid. nr 515/7
w terminie 25.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania przepompowni ścieków na
działce ewid. nr 515/7 na okres od 25.04.2019 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,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Mokobody ul. Ossolińskich gm. Mokobody (działka
ewid. nr 1209/3, 1564, 1351/5)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.195.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca gm. Siedlce (działka ewid.
nr 270, 177, 343/6)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr 6853.1.13.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,





















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 699/1) w miejscowości Golice, w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia w terminie 18.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) oraz w miejscowości Knychówek
(działka ewid. nr 67) w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją
światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi w terenie
zabudowanym, na warunkach określonych we wniosku,
zaakceptował lokalizację inwestycji prowadzonej przez PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A Lublin dotyczącą umieszczenia w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) oraz
w miejscowości Knychówek (działka ewid. nr 67) linii kablowej SN wraz
z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego w energię elektryczną działkę ewid. nr 372/4 w terminie
18.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 372/4
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,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 50/1 w obrębie Oleksin,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 118 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 3662W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 118 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,
zaakceptował oświadczenie o wrażeniu zgody na zmianę w części decyzji Wójta
Gminy Kotuń nr RRG.6730.2018.TK z dnia 17.12.2018 r. o warunkach
zabudowy,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Bojmie o wykonanie rowu odwadniającego
przy drodze powiatowej nr 3673W, na odcinku Bojmie – Trzcianka. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Krześlin i Krześlinek o ujęcie w planach
budżetowych zadania wykonania chodnika i ścieżki rowerowej oraz zatoki
parkingowej przy ośrodku zdrowia w ciągu dróg powiatowych nr: 3640W,

3615W w miejscowości Krześlin i Krześlinek. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.
7. ustalił wysokość Nagrody Starosty Siedleckiego Panu Tadeuszowi Radomyskiemu
laureatowi Nagrody w dziedzinie: działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie
publicznej.
Nagroda wręczona zostanie podczas sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 26 kwietnia br.
na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r.



1. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Skoda Fabia o nr rejestr. LSW F675
z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji ww. samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

2. wyraził zgodę na przedłużenie umowy z T-Mobile Polska S.A. w Warszawie ul.
Marynarska 12, na okres kolejnych dwóch lat tj. na czas określony od dnia 29.04.2019 r. do
dnia 28.04.2021 r., ustalając czynsz od 29.04.2019 r., który waloryzowany będzie od 2020 r.
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2019 r., ogłaszany w M.P.
przez Prezesa GUS.
3. Dyrektor SOSW w Stoku Lackim wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie budżetu dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w zakresie Oświaty
i Wychowania i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Zwiększyć rozdz. 80134 – kwota 46000 zł
i rozdz. 85403 – kwota 97700 zł. Starosta Siedlecki zawnioskował do Zarządu Powiatu
o poparcie propozycji finansowych Pani Dyrektor. Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł
wniosek Starosty Siedleckiego.
4. zapoznał się z informacją dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim dotyczącą działań zmierzających do zmiany struktury wydatków w jednostce.
5. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Stare
Opole (działki ewid. nr: 31, 654) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 25.04.2019 r. – 10.05.
2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Stare
Opole (działki ewid. nr: 31, 654) poprzez umieszczenie kanalizacji sanitarnej
na okres 10.05.2019 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W obręb
Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388 na warunkach
określonych we wniosku,













zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177) w celu
przebudowy szafki sterowniczej przepompowni ścieków na wysokości działki
ewid. nr 357/1, na warunkach określonych we wniosku,
pozytywnie uzgodnił projekt pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3615W do nieruchomości ewid. nr 254 w miejscowości
Krześlinek gm. Suchożebry”,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3657W na działkę ewid. nr 197 w miejscowości Smolanka,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 662/2,
na okres 29.04.2019 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 3646W
w miejscowości Kłódzie działka ewid. nr 988/2 w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV zasilającej
działkę ewid. nr 662/2 w terminie 29.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 218/1 na okres
25.04.2019 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 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 218/1 w terminie 25.04.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.

6. zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu.
7. podjął uchwałę Nr XIX/58/2019 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-Moduł II - pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia
zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. przyjął autopoprawkę do „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2018 r. obejmującego 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” polegającą na
zmianie na str. 39 w rozdziale VI. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MIESZKAŃCOM
POWIATU SIEDLECKIEGO, w akapicie 2 dotychczasowej treści: „Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” na treść: „Powiatowy Zespół do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności”. Tak zmienione Sprawozdanie Zarząd Powiatu przyjął
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu, w miejsce Sprawozdania przedłożonego przy piśmie OR.0022.10.2019 z dnia
5 marca br.
9. przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
10. nie wyraził zgody na przekazanie upominków dla uczestników Pikniku
Wędkarskiego organizowanego w dniu 2 czerwca br. na zbiorniku wodnym Zalew
„Muchawka”, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu.
11. postanowił o wsparciu organizację Jackonaliów 2019.
12. postanowił nie udzielać wsparcia finansowego na organizację imprezy pn.
„Ogólnopolskie Debiuty w Kulturystyce i Fitness, Mistrzostwa Polski IBFF & WPF
w Kulturystyce i Fitness” przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego w Siedlcach. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu Honorowym Patronatem
powyższą imprezę, która odbędzie się 5 maja br. w Sali Podlasie MOK przy ul. Sienkiewicza 63
w Siedlcach.
13. postanowił unieważnić przetarg na 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”. Na pozostałe zadania
Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć środki finansowe.
14.
rozpatrując
prośbę
dyrektora
Zespołu
Szkół
w
Przesmykach
postanowił dofinansować wyjazd drużyny dziewcząt na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w grach zespołowych, które odbędą się w maju br. w Płocku i Sochaczewie.
15.przyjął autopoprawkę do „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018”, polegającą na wykreśleniu na str. 6 sprawozdania zdania:
„Na realizację zadania wpłynęły trzy oferty, pierwsza złożona przez Wojewódzki Ludowy Klub
Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe, druga przez Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk”
w Krzymoszach, trzecia przez GLUKS „Naprzód Skórzec”. Tak zmienione Sprawozdanie
Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o
przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce Sprawozdania przedłożonego przy piśmie
OR.0022.10.2019 z dnia 15 marca br.
na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XX/59/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r. i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach.

3. przyjął bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r. i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach.
4. przyjął rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na
dzień 31.12.2018 r. i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach.
5. przyjął zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
6. przyjął informację dodatkową i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach.
7. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 154/5, na warunkach określonych
we wniosku,
 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy w terenie niezabudowanym
z 20 m do 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 880) dla projektowanej inwestycji
polegającej na budowie złącza kablowego średniego napięcia 15 kV
zlokalizowanego na działce ewid. nr 887,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1042, 1044/1) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 18.05.2019 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 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1042, 1044/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie 30.04.2019 r. – 18.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w celu
budowy zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 245/1 w miejscowości
Wołyńce w dniach 6 – 7.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
8. podjął uchwałę Nr XX/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
9. podjął uchwałę Nr XX/61/2019 o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
10. postanowił dofinansować zakup węży - wyposażenia do nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu (dotacja dla Gminy
Siedlce z przeznaczeniem dla OSP w Nowym Opolu).

11. odnosząc się do ustaleń Konwentu Wójtów, postanowił udzielić dotacji Gminie
Kotuń na działania promocyjne, polegające na wydaniu książki pt. „Ochotnicze Straże Pożarne
w powiecie siedleckim – przyszłość i współczesność”. 100 egzemplarzy książki, po jej wydaniu
zostanie przekazane dla Powiatu Siedleckiego.
12. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników imprezy biegowej pod
nazwą „Skórzeckie Biegi Majowe”. Impreza odbędzie się 18 maja br. w Skórcu i będzie
kontynuacją akcji „Polska Biega”.
13. wyraził zgodę na udział 10 osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu siedleckiego
w projekcie Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla młodzieży w Oberhavel. Zarząd
postanowił dofinansować koszt przejazdu uczestników 10 osobowej grupy młodzieży z terenu
powiatu siedleckiego uzdolnionej wokalnie i tanecznie, plus opiekun oraz tłumacz do powiatu
Oberhavel w celu wzięcia udziału w warsztatach musicalowych. Powyższy projekt realizowany
jest przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, istnieje możliwość
dofinansowania do kosztów podróży uczestników projektu.
14. rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach,
postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród laureatom XII Festiwalu Piosenki Europejskiej.
Festiwal odbędzie się 22 maja br. w Sali Teatralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach.
15. wyraził zgodę na dofinansowanie uroczystości jubileuszu 250-lecia powstania
Parafii Trójcy Świętej w Żeliszewie, poprzez organizację poczęstunku dla zaproszonych gości
i parafian przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Obchody jubileuszu
Parafii odbędą się 16 czerwca 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 r.
1. pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020.
2. podjął uchwałę Nr XXI/62/2019 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego za rok 2018”.
Zarząd Powiatu postanowił przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok
2018” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały i przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach
celem zatwierdzenia.
3. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na okres 24.05.2019 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 3654W
w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączami
w terminie 13.05.2019 r. – 18.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,





















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid.
nr: 140, 124, 753/1) w miejscowościach: Pruszyn, Wólka Leśna w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 9 – 10.05.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
(działka ewid. nr 1058/3) obręb Przesmyki w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Przesmykach (działka ewid. nr 695), na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
(działka ewid. nr 1) obręb Olszyc Szlachecki w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Olszycu Szlacheckim, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
(działki ewid. nr: 1234, 1221/1) obręb Dziewule w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Dziewulach, na warunkach określonych we wniosku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego przepompownie ścieków na działce ewid. nr 336
w terminie 16.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 336 na okres 16.05.2019 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 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) oraz drogi powiatowej nr
3633W (działka ewid. 326/4) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego 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 3631W (działki ewid.
nr: 124, 127, 753/1) w miejscowościach: Pruszyn, Wólka Leśna poprzez
umieszczenie sieci kanalizacyjnej na okres 10.05.2019 r. – 31.12.2039 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) poprzez umieszczenie
przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z budową
farmy fotowoltaicznej na działkach ewid. nr: 869/1, 870/1, 871/3 na okres
10.05.2019 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 3657W
w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN
15 kV w związku z budową farmy fotowoltaicznej na działkach ewid. nr: 869/1,

870/1, 871/3 w terminie 9 – 10.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
4. postanowił o przyjęciu do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki – etap I przebudowa drogi
nr 3664W na odcinku od km 2 + 427 do km 3 + 742 w m. Łęczycki”. Zadanie powyższe znajduje
się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
5. zapoznał się z prośbą Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku
OSP RP, o wyrażenie zgody na nieodpłatny pobyt czteroosobowej delegacji strażaków
z Powiatu Oberhavel w dniach 31.05.2019 – 3.06.2019 w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach.
6. postanowił o ufundowaniu nagród pieniężnych dla trzech zawodniczek sekcji
zapasów WLKS Nowe Iganie i ich trenera. Zawodniczki na Mistrzostwach Polski Seniorek
w zapasach kobiet, które odbyły się w dniach 26 - 28.04.2019 r. w Bydgoszczy wywalczyły
brązowe medale.
7. zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącej KGW w Pruszynie, o dofinansowanie
udziału Koła w I Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Sokołowie Podl. Zarząd Powiatu, z uwagi
na brak podstaw prawnych nie widzi możliwości dofinansowania Koła.
8. rozpatrując prośbę Wiceprezesa WLKS Nowe Iganie, postanowił nie dofinansowywać
zakupu medali uczestnikom trzech imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym tj.:


18.05.2019 r. – Międzynarodowy Turniej im. T i Z Strusa Kadetek i Kadetów
w zapasach – Stok Lacki,
 24 – 25.05.2019 r. – Młodzieżowe mistrzostwa polski - „U 23” w podnoszeniu
ciężarów – Stok Lacki,
 7 – 9.06.2019 r. – Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Młodziczek i Młodzików
w podnoszeniu ciężarów – Białki.
Na organizację zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowych Klub otrzymał dotację
na 2019 r. w wysokości 43500 zł w ramach umowy na realizację zadań publicznych w trybie
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu patronatem w/w imprez sportowych.
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXII/63/2019 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu
Siedleckiego za 2018 rok.
Zarząd Powiatu Raport o stanie Powiatu Siedleckiego za rok 2018, będący załącznikiem do
powyższej uchwały postanowił przekazać do Przewodniczącego Rady Powiatu celem
przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr XXII/64/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
3. podjął uchwałę Nr XXII/65/2019 w sprawie skonsolidowanego bilansu.

4. podjął uchwałę Nr XXII/66/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2018 rok.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
7. 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.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
9. podjął uchwałę Nr XXII/67/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
10. postanowił o obniżeniu ceny sprzedaży drewna, bez względu na gatunek do kwoty
32,40 zł brutto za 1 m3 dla 16,86 m3 drewna. Sprzedaż w formie ogłoszenia publicznego
o sprzedaży.
11. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działki ewid. nr: 1260/3, 978/1) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 978/2,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Stare
Opole (działki ewid. nr: 31, 654) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego
w dniach 15.05.2019 r. – 22.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez
zmianę zapisu: „… na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka ewid. nr 476/1,
493/1, 477/1) w celu budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami
zlokalizowanymi w linii ogrodzeń, urządzenia umieszczone zostaną
w poboczu gruntowym pasa drogowego po stronie lewej oraz wykonanie
sześciu przejść poprzecznych” na zapis: „…. na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm.
Mordy (działka ewid. nr 476/1, 493/1, 477/1) w celu przebudowy sieci
elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce linii napowietrznej SN 15 kV
i nn 0,4 kV i zastąpieniu ich podziemnymi liniami kablowymi”,


















wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Wielgorz na działkę ewid.
nr 458/1,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 281/6 na okres 20.05.2019 r. – 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,
pozytywnie uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci i urządzeń
elektroenergetycznych nn 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek, gm. Siedlce (działki ewid. Nr: 177, 137/4, 140)”,
pozytywnie uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Ø 63 PE wraz z przyłączami średniego ciśnienia Ø 25 PE w miejscowości
Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 307/22, 669,
671)”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
281/6 w terminie 20 - 21.05.2019 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 149 w obrębie Błogoszcz,
określając parametry techniczne,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości
stanowiącej działkę ewid. nr 841 w obrębie Jasinka, określając parametry
techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 1083/18, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia Ø 63 PE, na warunkach określonych w załączniku,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja na działki ewid. nr: 134/3, 135/1,
wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Pióry Pytki na działkę ewid. nr 106,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3617W,
3934W w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz drogi
powiatowej nr: 3601W, 3663W (działki ewid. nr: 202/1, 202/2) obręb Laskowice
w celu budowy linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV
GPZ Korczew kierunek Laskowice wraz z kablem światłowodowym, na
warunkach określonych w załączniku.

12. postanowił dofinansować organizację festynu kulturalno-rekreacyjnego
pn. XX Powiatowy Dzień Dziecka. Planowany termin festynu - 31 maja 2019 r. w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

13. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2018 r.
dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
14. pozytywnie zaopiniował projekty arkuszy organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020.
15.postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w posiadaniu Wydziału
Promocji, dla Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach, w związku, z udziałem
w ogólnopolskiej akcji „Sprintem do Maratonu” oraz organizacją przez Przedszkole biegu
przedszkolaków i ich rodzin.
16. postanowił o wsparciu finansowym wykonanie inskrypcji na kamieniu
pamiątkowym przy drodze powiatowej nr 3662W.
17. postanowił dofinansować organizację Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się 21 maja br. w Szkole Podstawowej w Dziewulach.
18. postanowił o podpisaniu umowy o udzielenie dotacji w roku 2019, dla Gminy Kotuń
na działania promocyjne polegające na wydaniu książki „Ochotnicze Straże Pożarne
w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”.
19. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu
Siedleckiego” w 2018 r.,
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2018/2019 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019
roku i przekazał do zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
3. przyjął:
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2018 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2018 roku,
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2018 roku,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach w 2018 roku,
 informację nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,



informację nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego i działań
podjętych w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich liczba
w Powiecie Siedleckim,
 informację nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych
inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu
siedleckiego w 2018 roku,
 informację o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku w Powiecie Siedleckim
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
4. postanowił o obniżeniu ceny sprzedaży drewna, bez względu na gatunek do kwoty
37,26 zł brutto za 1 m3 dla 62,65 m3 drewna pozyskanego w 2017 r. i 35,64 zł brutto za 1 m3 dla
96,90 m3 drewna pozyskanego w 2018 r. Sprzedaż w formie ogłoszenia publicznej sprzedaży.
5. podjął uchwałę Nr XXIII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W
do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 453, 454 w obrębie Czerniejew,
określając parametry techniczne zgodnie z załącznikiem,
 pozytywnie
uzgodnił
projekt
budowlany
pn.
„Budowa
sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15 kV wraz z kanalizacją
teletechniczną na działkach 124, 153/2, 277, 278, 182, 183, 96, 573, 650, 605,
623/16 obręb Korczew” gm. Korczew, w zakresie objętym decyzją Zarządu
Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.179.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
 użyczył Gminie Kotuń grunty (działka ewid. nr 823) znajdujące się w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3603W na cele związane z potrzebami ruchu
drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, tj. sieć oświetlenia
ulicznego (7 stanowisk słupowych oraz linia napowietrzno-kablowa oświetlenia
ulicznego na długości ok. 300 mb. Stanowiska słupowe należy usytuować
w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni),
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 140) obręb Pruszynek w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 145/2, na warunkach
określonych w załączniku,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3608W do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 189/11 w obrębie Nowe Opole gm. Siedlce”,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Bzów na działkę ewid. nr 7,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny na działce ewid. nr 1029 w terminie 23.05.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka ewid. nr 182/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV w terminie 27-28.05.2019 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 (działka ewid. nr 939/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 1029 na okres 23.05.2019 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 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny na działce ewid. nr 320 w terminie 23-25.05.2019 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 320
na okres 25.05.2019 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,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3610W w miejscowości Nowe Opole na działkę ewid. nr 403/4,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
(działka ewid. nr 300) obręb Domanice Kol. w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Gimnazjum
w Domanicach Kol., na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1877
w terminie 21 czerwca 2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 1877 na okres 21.06.2019 r. – 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,
 orzekł sprostować omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6852.66.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., polegającą na określeniu nazwy
podmiotu występującego z wnioskiem, prawidłowa nazwa brzmi: ENERTO,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W
w miejscowości Pluty (działka ewid. nr 63/2) poprzez umieszczenie przyłącza











kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 53/2,
na okres 24.05.2019 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 3626W
w miejscowości Pluty (działka ewid. nr 63/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę
ewid. nr 53/2 w terminie 24 maja 2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 173/3, 173/5) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości
na działce ewid. nr 173/4 na okres 23.05.2019 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 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 173/3, 173/5) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
działkę ewid. nr 173/4 w terminie 23 maja 2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 220 na okres 27.05.2019 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 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 220 w terminie 27 maja 2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem.

7. wyraził zgodę na zakup materiałów propagujących działania proekologiczne
i promujące wyroby z materiałów wtórnych i przeznaczył na ten cel środki finansowe.
Zakupione materiały będą wykorzystywane do promowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
zachowań ekologicznych.
8. pozytywnie zaopiniował projekty arkuszy
Ponadpodstawowych w Mordach na rok szkolny 2019/2020.

organizacji

Zespołu

Szkół

9. postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji Wydziału Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników XIII Festynu Rodzinnego, który
odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 1400 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach.
10. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim
postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji Wydziału Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników Międzygminnego Konkursu
Recytatorskiego „Wiosna w wierszach ukryta”, zaplanowanego na 28 maja br.

11. rozpatrując prośbę prezesa Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Mgiełka w Żelkowie Kolonii postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji
Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników
VI Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”. Piknik odbędzie się w dniu
2 czerwca br. w Siedlcach, na terenie kościoła pw. Świętej Teresy.
12. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił
dofinansować zakup medali uczestnikom Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu
Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej rozegrany zostanie w połowie czerwca br. na boisku
piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.
13. podjął uchwałę Nr XXIII/69/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach, ul. 3-go Maja 2, 08-140 Mordy.
14. wyraził zgodę na sprzedaż drewna, bez względu na gatunek, w ilości 16,86 m3
w cenie 32,40 zł brutto za 1 m3. Drewno pochodzi z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych.
na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXIV/70/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr XXIV/71/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2019 r.
3. wyraził zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim
na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie, w celu uzyskania zgody na usunięcie drzewa (świerk pospolity) będącego
w ewidencji powyższego Urzędu pod numerem inwentaryzacyjnym 54.
4. zaakceptował propozycję Wydziału Dróg, aby mechaniczne wykaszanie poboczy dróg
powiatowych w powiecie siedleckim, na długości 257 km rozstrzygnąć wg procedur
zamówienia publicznego.
5. postanowił nie przekazywać gminie Przesmyki zadania Powiatu z zakresu letniego
utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki. Zarząd zaakceptował propozycję
Wydziału Dróg, aby mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w powiecie
siedleckim, na długości 257 km w tym na drogach gminy Przesmyki rozstrzygnąć wg procedur
zamówienia publicznego.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.11.10.2019 z dnia 6.02.2019 r.
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
(działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy sieci
wodociągowej wraz z trzema studniami rewizyjnymi, wydanej na rzecz PWiK
sp. z o.o. w Siedlcach,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
(działka ewid. nr 650) obręb Korczew w celu budowy przyłącza kanalizacji





















kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Korczewie na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
(działka ewid. nr 650) obręb Bojmie w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Bojmiu na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny na działce ewid. nr 155/7 w terminie 31.05.2019 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 Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 155/7 na okres 31.05.2019 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 sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 30.05.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 412) w miejscowości Żabokliki poprzez umieszczenie sieci kanalizacyjnej
na okres 31.05.2019 r. – 31.12.2039 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 272/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 589 na okres 30.05.2019 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 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 272/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 589 w terminie 30.05.2019 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 (działka ewid. nr 177), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia zasilającej nieruchomość na działce ewid. nr 197
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475), w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na
działce ewid. nr 477/2 na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547) w celu budowy przyłącza












wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 496/2
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3604W do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/7 w obrębie
Kotuń, określając parametry techniczne zgodnie z załącznikiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3626W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2711 w obrębie Mordy,
określając parametry techniczne zgodnie z załącznikiem,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej
SN-15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, na działkach 124, 153/2, 277, 278,
182, 183, 96, 573, 650, 605, 623/16 obręb Korczew gm. Korczew”, w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.179.2018 z dnia
14 listopada 2018 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W obręb
Broszków (działka ewid. nr 1418) w celu budowy przyłącza kablowego SN-15
kV PKP 1 relacji RPZ Kotuń-PT na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3666W, 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
działkę ewid. nr 326/8 w terminie 30-31.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 326/8 na okres 30.05.2019 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,
zapoznał się z wnioskiem o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej nr 3605W, na odcinku Dąbrówka Stany – Nowaki o dł. ok. 400 m.
Zarząd widzi potrzebę wykonania powyższego odcinka drogi powiatowej,
jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w najbliższym
czasie nie będzie to możliwe.

7. zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej zawartą w piśmie
OR.0012.1.5.2019 z dnia 22 maja br.
8. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszynie,
postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji Wydziału Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników VIII Pikniku Rodzinnego.
Piknik zorganizowany zostanie w dniu 9 czerwca br. na terenie parkingu przy kościele
w Pruszynie.
9. rozpatrując prośbę prezesa Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach, postanowił
dofinansować zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów dla Osób
Niepełnosprawnych o „Puchar SZCZUPAKA”. Zawody zorganizowane zostaną w dniu
16 czerwca 2019 r.

10. przyjął informację nt. projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2019/2020 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej komisji.
Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXV/72/2019 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu,
członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
2. wyraził zgodę na lokalizację kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej
Ø 14 na działce nr 399/1 położonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, gm. Siedlce. Zarząd
Powiatu zobowiązał firmę LIQUID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa
do przywrócenia do stanu pierwotnego działek przez które przebiegać będzie powyższa
kanalizacja kablowa.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na wzmocnienie kruszywem betonowym nawierzchni drogi
powiatowej nr 3633W ul. Dębowa w Błogoszczy, na długości ok. 100 m (na
wysokości działek nr: 155/2, 155/6, 155/7),
 wyraził zgodę na sprzedaż drewna w ilości 96,90 m3. Cena sprzedaży bez
względu na gatunek drewna wynosi 35,64 zł brutto za 1 m3. Drewno pozyskane
zostało z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego w 2018 r.,
 pozytywnie uzgodnił koncepcję projektu rozbiórki istniejącego mostu na rzece
Świdnica w miejscowości Kotuń w ciągu drogi powiatowej nr 3659W oraz
budowę w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia (działki ewid. nr: 328, 197/2), w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
garażowy na działkach ewid. nr: 357, 361/2, na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb
Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 147/8, na warunkach
określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12, na warunkach
określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 264/1,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 38/7, na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki (działki ewid. nr: 476/1, 493/1, 477/1) poprzez
umieszczenie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami
(w linii ogrodzeń), na okres 25.06.2019 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki (działki ewid. nr: 476, 493/1, 477/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza SN 15 kV, linii kablowej
nn 0,4 kV wraz ze złączami linii ogrodzeń, ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w Gminie Mordy na odcinku Stok Ruski – Kolonia Mordy”,
w zakresie objęty decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.122.2018
z dnia 13 sierpnia 2018 r.,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Grycznej w Stoku Lackim o wykonanie
nawierzchni w/w ulicy - drogi powiatowej nr 3633W. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania
powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.



5. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, o nr rej. LLU 69KM
z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego.

6. zapoznał się z projektem protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
22 maja br.
7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego od 1 września
2019 roku,
skierował również:
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2018 roku,
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2018 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2018 roku,
 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2018 roku,
 ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Siedleckiego,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Siedleckiego za 2018 rok wraz z załącznikami podpisanymi przez wszystkich
członków Zarządu Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
8. postanowił o sfinansowaniu przejazdu na stadion PGE Narodowy w Warszawie oraz
wyżywienie dla uczniów szkoły, której uczeń zdobył tytuł Mistrza Ortografii Powiatu
Siedleckiego w konkursie o tematyce ekologicznej.
9. nie wyraził zgody na sfinansowanie zakupu strojów dla zespołu wokalnego „Seniorzy
Kotunia”, z uwagi na brak podstaw prawnych.
10. postanowił o wsparciu finansowym organizację zawodów: Turniej Karate
Kyokushin Polish Cup 2019. Zawody odbędą się w Siedlcach, w hali sportowej ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki 6 w dniu 9 listopada br.
11. postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji Wydziału
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników „Skórzeckich Biegów
Crossowych”. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu Honorowym Patronatem powyższej
imprezy.
12. postanowił o wsparciu XVI Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”.
Postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup 25 medali okolicznościowych dla
krwiodawców i działaczy PCK.
13. zaakceptował przedstawiony przez Prezydenta Miasta Siedlce skład Powiatowej
Rady Rynku Pracy.
14. postanowił przekazać materiały promocyjne, będące w dyspozycji Wydziału
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla uczestników IV Spartakiady
Integracyjnej Skórzec 2019, organizowanej w dniu 11 czerwca br.
15. Członek Zarządu Kazimierz Prochenka zapoznał Zarząd Powiatu z informacją
dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, że Pan Tadeusz Radomyski - laureat
Nagrody Starosty Siedleckiego w dziedzinie: działalność społeczna, samorządowa i ofiarność
w służbie publicznej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2019 r., za zasługi w działalności na

rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r.
1. zapoznał się z informacją o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
Podjął uchwałę Nr XXVI/73/2019 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
2. przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2019 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Nakory (działka ewid. nr 385/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV relacji Siedlce – Sokołów
w terminie 17.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 301/2 w obrębie Zbuczyn,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W w celu remontu
zjazdu publicznego na działkę ewid. Nr 197 w miejscowości Smolanka w dniach
7 – 8.06.2019 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 (działki ewid. nr: 535, 598/9, 526, 91/8, 91/6)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia, na okres 26.06.2019 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 (działki ewid. nr: 535, 598/9, 526, 91/8, 91/6),
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w terminie 13 – 26.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej – przejście poprzeczne pod drogą, na
warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Nakory (działka ewid. nr 385/1) poprzez umieszczenie linii
kablowej SN 15 kV relacji Siedlce – Sokołów, na okres 17.06.2019 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 3646W
w miejscowości Kłódzie działka ewid. nr 988/2 w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV

















zasilającego działkę ewid. nr 121/1 w terminie 17.06.2019 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 Kotuń (działka nr ew. 1249/1) przyłącza kablowego
nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 607/7, z uwagi na fakt,
że w 2017 r.-2018 r. została przeprowadzona kompleksowa rozbudowa drogi
powiatowej nr 3604W na dł. 7,69 km a wykonawca na wykonywane prace
udzielił 60 miesięcznej rękojmi (data odbioru technicznego: 10 lipca 2018 r.),
wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej mogłoby
doprowadzić do jej utraty,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV, w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 121/1,
na okres 17.06.2019 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 (działka ewid. nr 177) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na działce ewid.
nr 578/1, na warunkach określonych w załączniku,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy na działki ewid.
nr: 311/4, 313/1,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Niwiski na działkę ewid.
nr 249/1,
zezwolił na zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3619W do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 242 w obrębie
Nasiłów, określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy sieci
wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne (działki ew. nr: 350/1, 128/1, 180/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 180/6, na warunkach określonych w załączniku.

4. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Skoda Felicia, o nr rejestracyjnym
LKS 05664, z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

5. z uwagi na brak podstaw prawnych nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu
nowych strojów dla Grupy Śpiewaczej Białki.

6. postanowił o wsparciu organizację Festynu Rodzinnego w dniu 16 czerwca br. Festyn
zorganizowany zostanie przy kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach,
przy ul Garwolińskiej 19.
7. rozpatrując prośbę kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej Instytutu Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, postanowił dofinansować
organizację XI Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie neutronów i metody
komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”.
8. rozpatrując prośbę dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli postanowił
ufundować puchar dla najsilniejszego człowieka z terenu powiatu siedleckiego, uczestnika
zawodów Strong Man odbywających się w ramach imprezy plenerowej w dniu 23 czerwca br.
9. postanowił dofinansować realizację zadania: „Remont alejek w zabytkowym parku
przydworskim na terenie DPT „Reymontówka” w Chlewiskach”.
10. z uwagi na brak podstaw prawnych, nie przeznaczył środków finansowych
na wydanie książki „Mgliste sny minionych dni”.
11.
rozpatrując
prośbę
Koła
Gospodyń
Wiejskich
w
Modrzewiu,
postanowił dofinansować zakup pucharów i medali dla uczestników konkursów i zawodów
sportowych, które odbędą się w ramach festynu rodzinnego pn. „Sport to zdrowie”. Festyn
zaplanowano na 29 czerwca w miejscowości Karcze.
12. rozpatrując prośbę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, postanowił dofinansować XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Tegoroczna
edycja festiwalu zaplanowana została w terminie 17 – 20 października 2019 r.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższą imprezę.
13. postanowił o przyznaniu nagrody dla Pana Marka Błaszczyka – dyrektora Domu
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Nagroda wypłacona zostanie ze środków
DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.
na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXVII/74/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr XXVII/75/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2019 r.
3. postanowił odstąpić od wniesienia skargi kasacyjnej zgodnie z opinią Radcy
Prawnego, uznając zakończenie sprawy zgodnie z decyzją Ministra Finansów co pozwoli na
uniknięcie kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.
4. wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki położonej
w miejscowości Koszewnica gm. Kotuń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 875/1
o pow. 0,0098 ha.

5. przyjął informację o kosztach odśnieżania dróg powiatowych w m-cach
I – IV 2019 r., wykonanego przez firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1), w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny na działce ewid. nr 722/1, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb
Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/7, na warunkach
określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza w technologii światłowodowej
do budynku Zespołu Szkół w Olszycu Szlacheckim w terminie 27.06.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid.
nr 1) w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Olszycu Szlacheckim na okres 27.06.2019 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 3659W (działka ewid.
nr 491) w miejscowości Bojmie w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Bojmiu w terminie 25.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 491) w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół w Bojmiu na
okres 25.06.2019 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 3635W (działka ewid.
nr 300) w miejscowości Domanice Kol. w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza w technologii światłowodowej do budynku Gimnazjum w
Domanicach Kol. w terminie 26.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid.
nr 300) w miejscowości Domanice Kol. poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Gimnazjum
w Domanicach Kol. na okres 26.06.2019 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 3664W (działka ewid.
nr 1058/3) w miejscowości Przesmyki w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
















w Przesmykach w terminie 24.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działka ewid.
nr 1058/3) w miejscowości Przesmyki poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Szkół
w Przesmykach na okres 24.06.2019 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W obręb
Kępa (działka ewid. nr 591/1) oraz obręb Koszewnica (działka ewid. nr 814),
w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 244/3, na warunkach
określonych w załączniku,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa na działkę
ewid. nr 819,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny na działkę ewid. nr 753,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 559) poprzez umieszczenie
napowietrznej linii SN 15 kV na okres 5.07.2019 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 3610W
w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 559) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii SN 15 kV w terminie 4.07.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1672, na warunkach określonych w załączniku,
określił firmie WODROL sp. z o.o. ul. Misjonarska 20 Lublin warunki zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka
ewid. nr 915), w celu usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej,
przyjął projekt umowy użyczenia nieruchomości, pomiędzy Powiatem
Siedleckim a Gminą Siedlce w związku z budową linii oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid.
nr 177) oraz Pruszynek (działka ewid. nr 140).

7. zapoznał się z informacją dotyczącą poniesionych kosztów i otrzymanych środków
finansowych, w związku z likwidacją samochodu osobowego marki Volkswagen Passat
o numerze rej. LLU 69 KM.
8. podjął uchwałę Nr XXVII/76/2019 w sprawie przeprowadzenia Konkursu
na „Powiatowy Wieniec Dożynkowy”.
9. przyjął kwartalny harmonogram 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.

10.rozpatrując prośbę Zarządu Okręgowego w Siedlcach Polskiego Związku
Łowieckiego, postanowił o wsparciu finansowym prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych
Chorągwi Św. Huberta z 1930 r.
11. zapoznał się z opinią Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku
Pracy, zawartą w piśmie OR.0012.5.5.2019 z dnia 14 czerwca br.
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXVIII/77/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
2. jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXVIII/78/2019 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2019 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego
do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew, postanowił przeznaczyć środki finansowe
na zakup nagród uczestnikom konkursów o tematyce ekologicznej – dzieciom z terenu powiatu
siedleckiego. Konkursy zorganizowane zostaną w ramach wydarzenia kulturalnego „Zielony
Korczew 2019”, które zaplanowane zostało na 4 sierpnia br.



5. wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Ford Mondeo, o nr rejestracyjnym
WT 48237, z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) w celu umieszczenia
dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego do istniejącej linii
napowietrznej nn, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 85/3 w miejscowości Stara
Dąbrówka w dniu 27.06.2019 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 Gołąbek w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 246/2, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 372/4, na warunkach
określonych w załączniku,


















wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid.
nr 513/1,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 303/2 w obrębie Osiny Dolne
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na
działce ewid. nr 61, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3641W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 w miejscowości Modrzew,
określając parametry techniczne zgodnie z załącznikiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 216/3, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Tarcze (działka ewid. nr 187) w celu umieszczenia
dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego do istniejącej linii
napowietrznej nn, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3666W,
3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka ewid. nr 538)
i ul. Gryczna (działka ewid. nr 326/4) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia z przyłączami zasilającymi nieruchomość na działkach ewid. nr:
326/9, 326/8, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki ewid. nr: 915, 665) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV,
w terminie 27.06.2019 r. – 22.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki ewid. nr: 915, 665) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na okres 22.07.2019 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,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie w sprawie naprawy nawierzchni
dróg powiatowych nr: 3649W Wodynie – Kołodziąż na odcinku Wodynie – Wola
Serocka, 3648W Wodynie – Olszyc Włościański na odcinku Wola Wodyńska –
Olszyc Włościański, 2259W Jeruzal – Dębowce – Wodynie na odcinku Brodki
– granica powiatu, 3650W Żebraczka – Rudnik – granica województwa
(Stoczek Łukowski), Wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr
2258W Kuflew – Jeruzal – Borki – Seroczyn wraz z odwodnieniem. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.

na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXIX/79/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2. podjął uchwałę Nr XXIX/80/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły.
3. zapoznał się z informacją dotyczącą wyceny kosztów wykonania sztandaru Powiatu
Siedleckiego.
4. zapoznał się z informacją dotyczącą dofinansowania do pojazdów oddanych do stacji
demontażu pojazdu, przez Departament Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z opłatami za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi i z kosztami ponoszonymi w 2019 r. przez Powiat za usunięcie z drogi
i parkowanie pojazdów usuniętych.
5. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Citroen C5, o numerze rejestracyjnym NPI
7L60 z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu lub punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
6. zapoznał się z informacją dotyczącą najpilniejszych zakupów sprzętu
i oprogramowania, niezbędnego do zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa przetwarzania
danych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach oraz analizą finansową możliwości zakupu
sprzętu komputerowego i podjął decyzję o zakupach w tym zakresie do kwoty 45 000 zł.
7. postanowił o doziarnieniu kruszywem budowlanym drogi powiatowej nr 3647W
Żeliszew Podkościelny – Wodynie na odcinku Kamieniec – Dobrzanów.
8. zapoznał się z informacją dotyczącą rozliczenia środków przekazanych w 2018 roku
na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Zarząd przyjął powyższą
informację.
9. przyjął:
 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach
na obszarach powiatów siedleckiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego,
łosickiego i łukowskiego oraz miasta Siedlce za rok 2018,
 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku
Mazowieckim na obszarach powiatów mińskiego, części powiatu garwolińskiego,
łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu część powiatu
warszawskiego za rok 2018,
 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach
na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2018
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.





















10. rozpatrując wnioski, postanowił:
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec ul. Kameckiego na działkę
nr ewid. 103/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości
Grabianów (działka nr ewid. 144) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
telekomunikacyjnej linii kablowej w dniu 09.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości
Grabianów (działka nr ewid. 144), poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii
kablowej na okres 09.07.2019 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 3610W (działka nr ewid.
380/1) w miejscowości Nowe Opole, na okres 04.07.2019 r. – 31.12.2039 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe
Opole (działka nr ewid. 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 04.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działki nr ewid.:
380/1, 669, 13) w miejscowości Nowe Opole poprzez umieszczenie sieci kanalizacyjnej
na okres 04.07.2019 r. – 31.12.2039 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe
Opole (działki nr ewid. 380/1, 669, 13) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w terminie 4 – 5.07.2019 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
Gołąbek (działka nr ewid. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce nr ewid. 264/1 na okres
08.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ewid. 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4kV zasilającego działkę nr ewid. 264/1
w terminie 08.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce (działka nr ewid. 665) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka nr
ewid. 336) w miejscowości Niwiski gm. Mokobody w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach,
na warunkach określonych w załączniku,




zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W ul. Lipowa
(działka nr ewid. 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy sieci wodociągowej
wraz z trzema studniami rewizyjnymi, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 863/1 w miejscowości Rososz
gm. Kotuń, na warunkach określonych w załączniku.
na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r.

1. podjął uchwałę Nr XXX/81/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr XXX/82/2019 w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na
podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.
3. podjął uchwałę Nr XXX/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
4. rozpatrując prośbę Prezesa UKS „TRAPEZ” Łysów wyraził zgodę na przesunięcie
na przełom września i października 2019 r. powiatowych turniejów siatkówki oraz zwiększył
wsparcie finansowe w postaci dofinansowania zakupu pucharów i medali dla uczestników ww.
turniejów.
5. zapoznał się z informacją dotyczącą wyceny kosztów zakupu wyposażenia sztandaru
i postanowił dokonać zakupu wyposażenia po wykonaniu sztandaru.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie sztandaru tj.
Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Hajnówce – Sztandar wykonany zostanie haftem
ręcznym z szarfami w komplecie.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie utworzenia Placówki
Opiekuńczo - Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach oraz zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie nadania statutu
placówce opiekuńczo - wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - Żmichach
oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka nr ewid. 671) w celu budowy przyłącza






















wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 469/3,
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice – Kolonia (działka nr ewid. 300) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.
174/18, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
zlokalizowany na działce nr ewid. 1226/2, na warunkach określonych w załączniku,
uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej
w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka nr ewid. 1811) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia (dwa przejścia poprzeczne) na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków Kolonia, działki nr ewid.: 533/1 – obręb Żelków Kolonia; 375/1
– obręb Żelków; 381/6 – obręb Żelków; 329/1– obręb Żelków; 328/20 – obręb Żelków;
328/18 – obręb Żelków; 328/16 – obręb Żelków; 328/14 – obręb Żelków; 328/12 –
obręb Żelków; 323/7 – obręb Żelków; 323/9 – obręb Żelków; 322/3 – obręb Żelków;
373 – obręb Żelków; 36/1 – obręb Żelków Kolonia, w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia ø 90 PE na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki nr
ewid.: 1210, 1212/1, 538) Stok Lacki i Stok Lacki Folwark w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki nr ewid. 175/1, 387/3) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
zlokalizowany na działce nr ewid. 266 na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Mordy
ul. Cmentarna (działka nr ewid. 2452) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce nr ewid. 2454/4, na okres 19.07.
2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Mordy
ul. Cmentarna (działka nr ewid. 2452), w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę
nr ewid. 264/1 w terminie 19.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ewid. 140) poprzez umieszczanie przyłącza kablowego nn
0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce nr ewid. 73/6, na okres
11.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ewid. 140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy







zlokalizowany na działce nr ewid. 73/6 w terminie 11.07.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ewid. 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ewid. 607/7
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia (działki nr ewid.: 328, 197/2) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działki
nr ewid.: 357, 361/2 w terminie 11.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia (działki nr ewid.: 328, 197/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działkach nr ewid.: 357, 361/2 na okres
11.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego.
na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 r.

1. podjął uchwałę Nr XXXI/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
2. podjął uchwałę Nr XXXI/85/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. postanowił ufundować nagrodę pieniężną na XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który odbędzie się w dniach 20 - 22 września 2019 r.
w Siedlcach.
4. postanowił nieodpłatnie przekazać gadżety promocyjne jako nagrody w konkursie
na najlepszy artykuł naukowy organizowanego podczas XVIII Konferencji Studenckich
i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyboru przedstawicieli
Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
6. pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla projektu
pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych
nr 3617W i 3632W”.
7. pozytywnie zaopiniował rozwiązania projektowe dla opracowania elementów
Koncepcji Projektowej inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na
odcinku obwodnicy Siedlce w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km
ok. 625+000”.
8. rozpatrując prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy uznał, iż prawo własności
do 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 176 i częściowo w pasie drogi powiatowej

nr 3615W Suchożebry - Mordy należy do właściciela działki nr ewid. 176 obręb Ogrodniki,
gm. Mordy.
9. przyjął:
 informację na temat realizacji zdań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Siedlcach w roku 2018,
 informację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„RM MEDITRANS”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 189/1 w m. Pruszynek
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew (działka nr ewid. 547) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
zlokalizowany na działkach nr ewid.: 496/2 i 496/3 na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ewid. 503) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach nr ewid.: 230/3,
230/4, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski, Kolonia Mordy (działki nr ewid.: 545/2, 991, 1213)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w terminie 18.07.2019 r. – 03.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,
 zezwolił na zajęcie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski, Kolonia Mordy (działki nr ewid.: 545/2, 991, 1213)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia na okres 03.08.2019 r.
– 31.12.2054 r, ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki nr ewid.: 387/3, 149/8) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny zlokalizowany na działce nr ewid. 197/2 na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Żabokliki (działka nr ewid. 412) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do działki nr ewid.
157/8 w terminie 18.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ewid. 412) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia na okres 18.07.2019 r. – 31.12.2044 r, ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego,



















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ewid.: 526, 91/6, 91/3)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 91/5 w terminie
24.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ewid.: 526, 91/6, 91/3)
poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce
nr ewid. 91/5 na okres 24.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy
rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Niwiski (działka nr ewid. 336) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza w technologii światłowodowej, zasilającej budynek
Publicznej Szkoły Podstawowej w Niwiskach w terminie 23.07.2019 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ewid. 336) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Niwiskach na okres 23.06.2019 r. – 31.12.2044 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ewid. 1041/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce
nr ewid. 692 w terminie 18.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ewid. 1042/1) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości
na działce nr ewid. 692 na okres 18.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ewid. 448) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce nr ewid. 531/1 w terminie
19.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ewid. 448) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce
nr ewid. 531/1 na okres 19.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy
rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 87) poprzez umieszczenie przyłącza







kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce nr ewid. 147/8
na okres 18.07.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 87) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce nr 147/8 w terminie
18.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 400/2 w miejscowości
Mościbrody na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 114 w miejscowości Skwierczyn
Lacki na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3619W (działka nr ewid. 160) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ewid. 276 w miejscowości Paprotnia na warunkach określonych
w załączniku.
na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 r.

1. postanowił zwiększyć plan wydatków Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim o kwotę 5 966 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia Miastu
i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych
i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji i pod obrady Rady Powiatu.
3. podjął uchwałę Nr XXXII/86/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu oraz konstrukcję
dla projektu pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W
w m. Czuryły”,
 wyraził zgodę na wykonanie remontu parkingu zlokalizowanego przed sklepem
spożywczo-przemysłowym w miejscowości Niwiski – działka ewid. nr 336,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 412) w miejscowości Żabokliki w celu budowy sieci
wodociągowej PE 100 mm DN 110 mm, na warunkach określonych
w załączniku,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Mordy gmina Mordy działki ewid. nr: 1522, 1910/1,
64, 2729, 66, 1926/3”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr D.6853.1.122.2018 z dnia 13.12.2018 r. oraz
nr D.6853.1.118.2019 z dnia 10.07. 2019 r.,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 915) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV w terminie 26.07.2019 r. –
9.08.2019 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 (działki ewid. nr: 140, 137/4) w celu budowy skrzynki
sterującej oświetleniem drogowym, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 426/2) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 602/6,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 405/1, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 350/1, 128/1, 180/1) poprzez
umieszczenie napowietrznej linii nn 0,4 kV, w celu zasilania nieruchomości na
działce ewid. nr 180/6, na okres 25.07.2019 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 3674W
w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 350/1, 128/1, 180/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 180/6 w terminie 25.07.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci energetycznej
powyżej 1 kV i poniżej 1 kV kablowej i napowietrznej linii SN 5 kV, stacji
transformatorowej 15/0,4 kV kontenerowej, złącza kablowego SN 15 kV,
kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi
w miejscowości Żdżar i Oleksin gmina Kotuń”, w zakresie objętym decyzjami
Zarządu Powiatu w Siedlcach nr: D.6835.1.162.2017 z dnia 18.12.2017 r.,
D.6853.1.8.2018 z dnia 5.02.2018 r., D.6853.1.15.2019 z dnia 13.02.2019 r.,
 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej
nr 3608W (działka ewid. nr 336) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr
324/24 w miejscowości Niwiski, na której zlokalizowany jest sklep
z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, określając parametry techniczne
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki - Folwark (działka ewid. nr 538) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 466, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 43/2 na okres 29.07.2019 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 3654W
w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 43/2,
w terminie 29.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

5. postanowił o wprowadzeniu poprawek do uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru
i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania, które umożliwią
18 Batalionowi Dowodzenia w Siedlcach na wykorzystanie elementów herbu Powiatu
Siedleckiego.
6. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom konkursu „Poznajemy Smaki
Mazowieckiej Spiżarni”. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród
planowane jest podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach,
w dniu 8 września br.
7. rozpatrując prośbę dyrektora WLKS Nowe Iganie, postanowił o ufundowaniu nagród
pieniężnych dla zawodniczki i zawodnika Klubu:
 zawodniczki lekkiej atletyki – chód sportowy, która na mistrzostwach Europy do lat
23 w Gavle (Szwecja, 11 – 14 lipca 2019 r.) zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy
w chodzie sportowym na 20 km,
 zawodnika lekkiej atletyki – chód sportowy, który na mistrzostwach Europy do lat 20
w Boras (Szwecja, 18 – 21 lipca 2019 r.) zdobył brązowy medal w chodzie sportowym
na 10 km.
Nagrody wręczone zostaną zawodnikom na konferencji prasowej w dniu 29 lipca br.
8. przyjął:
 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
 informację Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego nt. przyznanych
środków pomocowych do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

