SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXXIII/87/2019 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 XXXIII/88/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
3. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3940W
w miejscowościach: Golice Kol., Krześlin (działki ewid. nr: 132, 655, 556)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w terminie 1.08.2019 r. – 21.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do działki ewid.
nr 722/1 w dniu 1.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 722/1 na okres 1.08.2019 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 Mordy (działka ewid. nr 1403) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do działki ewid. nr 1672 na okres 1.08.2019 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 Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 1672
w dniu 1.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3940W
w miejscowościach: Golice Kol., Krześlin (działki ewid. nr: 132, 655, 556)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia, na okres 21.08.2019 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 3619W w miejscowości
Nasiłów (działka ewid. nr 160) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do działki ewid. nr 61 na okres 9.08.2019 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 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu prowadzenia robót









polegających na budowie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 61
w terminie 5.08.2019 r. – 9.08.2019 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 Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 1226/2 na okres 1.08.2019 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 3611W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 1226/2
w terminie 1.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 38/7
w terminie 2.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid.
nr 38/7 na okres 2.08.2019 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.

4. przyjął sprawozdanie z wykonania czynności w ramach kontroli nad organizatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w powiecie siedleckim w I półroczu 2019 r.
5. 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 pod obrady najbliższej sesji Rady.
6. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach
o zwołanie sesji Rady Powiatu w dniu 8 sierpnia br. o godz. 1400, z następującym porządkiem
obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia
Związek Samorządów Polskich,
 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom
nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej,
 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej,
 podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu
Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach,
 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości,




podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu
z zakresu dróg powiatowych,
podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2019 r.

1. przyjął raport o systemie pieczy zastępczej w powiecie siedleckim w latach
2013 – 2018.
2. przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r. Zakres kontroli obejmował organizację
pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku ruchomego
wymienionych w załącznikach nr: 1, 2 do wniosku, po dokonaniu ich fizycznej likwidacji.
4. wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodów osobowych marki: Opel Meriva
o nr rej. WSI 11749, z wartością początkową 300 zł brutto określoną przez
rzeczoznawcę oraz Volvo V 40 o nr rej. WSI 2M65, z wartością początkową
określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (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.
5. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął również:
 informację kierownika Działu Inspekcji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Mińsku Maz. odnośnie przedstawienia informacji o stanie
środowiska na obszarze powiatu siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Wawelska 52/54 o dokonanie
kontroli wysypiska śmieci w Kotuniu, pod kątem realizacji zaleceń z kontroli wykonanej na
zlecenie WIOŚ w Warszawie, przez dr inż. Piotra Manczarskiego z Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej dotyczącej „Oceny technologii trzech zakładów
przetwarzania odpadów zrealizowanej w ramach czynności kontrolnych WIOŚ w Warszawie”.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę



















ewid. nr 607/7 w terminie 8.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 607/7 na okres 8.08.2019 r. –
31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 388 w terminie 8.08.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 388 na okres 8.08.2019 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 3635W
w miejscowości Domanice (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 174/18 na okres 8.08.2019 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 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę
ewid. nr 174/18, w terminie 8.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid.
nr 369/2 w terminie 8.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 369/2 na okres 8.08.2019 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 3618W
(działka ewid. nr 2697/1) obręb Hołubla w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Hołubli, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 387/3, 197/1, 151/1) w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego









budynek mieszkalny na działce ewid. nr 197/2, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
(działka ewid. nr 604/3) w miejscowości Izdebki Kosny w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły
Podstawowej w miejscowości Izdebki Kosny, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 20, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 3276/2 w terminie 8.08.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 3276/2 na okres
8.08.2019 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.

7. podjął uchwałę Nr XXXIV/89/2019 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
wewnętrznej na terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych.
8. przyjął projekt porozumienia w sprawie określenia zasad wymiany wiedzy,
doświadczeń, informacji, danych i wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia
finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. zaakceptował wniosek zgłoszeniowy do uhonorowania za działania na rzecz rozwoju
i promocji turystyki Województwa Mazowieckiego.
10. z uwagi na brak podstaw prawnych, nie udzielił dofinansowania działalności Koła
Gospodyń Wiejskich w Teodorowie.
11. wyraził zgodę na wyjazd i udział w sponsorowanym pobycie w Powiecie Oberhavel
dwóch laureatów konkursu językowego Loreley wraz z opiekunem, z terenu powiatu
siedleckiego (zdobywcy 1 i 2 miejsca, w przypadku braku możliwości wyjazdu tych osób do
wyjazdu zakwalifikowane zostaną osoby z kolejnych miejsc). Zarząd postanowił przeznaczyć
środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w/w osób do Oberhavel.
12. z uwagi na brak podstaw prawnych, nie udzielił dofinansowania dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbrówce Stany na zakup sprzętu pożarniczego (węże strażackie) do działań
ratowniczo-gaśniczych.
13. przyjął projekt programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020 i skierował do konsultacji społecznych.

na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2019 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom
z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.
2. przyjął projekt porozumienia z gminami z terenu powiatu w sprawie powierzenia
zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
3. podjął uchwałę Nr XXXV/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
4. postanowił przekazać petycję w interesie publicznym skierowaną do Zarządu
Powiatu w Siedlcach przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary
Łakomy, Lublin ul. Onyksowa 11 lok.1 Staroście Siedleckiemu, celem jej rozpatrzenia zgodnie
z właściwością. Zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem
służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. rozpatrując wnioski, postanowił:
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa skrzynki sterującej
oświetleniem drogowym w miejscowości Pruszynek, gmina Siedlce, działki ewid.
nr: 140, 137/4”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.131.2019 z dnia 24.07.2019 r.,
 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych
nr: 3655W, 3635W w miejscowości Domanice w celu budowy oświetlenia
ulicznego,
 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 351) w miejscowości Seroczyn, do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 86/6,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy kanalizacji
sanitarnej w poboczu pasa drogowego wzdłuż nieruchomości nr ewid: 175/2,
174, 175/6, 175/5 oraz przejść poprzecznych na wysokości działek ewid. nr: 92,
99/2, 101/1, na warunkach określonych w załączniku,
 zmienić część graficzną decyzji nr D.6853.1.112.2019 z dnia 3.07.2019 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3620W
w miejscowości Drażniew (działka ewid. nr 234) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 441, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza



















elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 180/1, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do działki ewid. nr 314/12 na okres 16.08.2019 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 prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 314/12 w terminie 16.08.2019 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 145/2 na okres 16.08.2019 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 145/2 w terminie 16.08.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynków
mieszkalnych na działkach ewid. nr: 496/2, 496/3 w terminie 23.08.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do działek ewid. nr: 496/2, 496/3 na okres 23.08.2019 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 Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) poprzez umieszczenie
sieci kanalizacji sanitarnej na okres 30.08.2019 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 Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie
19 - 30.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid.
nr 650) w miejscowości Korczew poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Korczewie na okres 21.08.2019 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 2044W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie
w terminie 21.08.2019 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 Krześlin (działka ewid. nr 915) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV w terminie 14.08.2019 r. –
2.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w celu remontu
zjazdu na działkę ewid. nr 103/4 w miejscowości Skórzec w terminie
26 - 27.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

6. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
7. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu z dnia 8 sierpnia br.:
 Komisji Budżetu – pismo OR.0012.2.6.2019,
 Komisji Infrastruktury, bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo
OR.0012.5.6.2019,
 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo
OR.0012.4.6.2019.
na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXXVI/91/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr XXXVI/92/2019 w sprawie przedstawienia „Informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 roku”. Zarząd
postanowił przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2019 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
3. podjął uchwałę Nr XXXVI/93/2019 w sprawie przedstawienia „Informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2019 roku”. Zarząd postanowił
przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze
2019 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

4. podjął uchwałę Nr XXXVI/94/2019 w sprawie przedstawienia „Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 –
2022 za I półrocze 2019 roku”. Zarząd postanowił przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 –
2022 za I półrocze 2019 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5. podjął uchwałę Nr XXXVI/95/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:
 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
343/5 w terminie 26.08.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowościach Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz ze złączem gazowym do działki ewid. nr 343/5
na okres 26.08.2019 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka ewid. nr 138/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania fermy
drobiu na działkach ewid. nr: 71, 72, 73 w terminie 27.08.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka ewid. nr 138/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działek ewid. nr: 71, 72, 73 na okres 27.08.2019 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3614W
(działka ewid. nr 287) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 654/2
w miejscowości Brzozów, określając parametry techniczne zgodnie
z załącznikiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czepielin-Kolonia (działka ewid. nr 759) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
garażowy na działce ewid. nr 537, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 476/1) obręb Radzików Wielki w celu budowy przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły
Podstawowej w Radzikowie Wielkim, na warunkach określonych w załączniku.
7. rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb
Komendy PSP w Siedlcach, postanowił zwrócić się do Komendanta Miejskiego PSP
o udzielenie informacji o sposobie finansowania zadania.

8. przyjął:
 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2019 r.,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,
 informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2019 r.,
 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2019 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim w I półroczu 2019 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu,
przyjął również:
 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2019 r.,
 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nt.
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów operacyjnych,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Siedlcach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. postanowił:
wyraził zgodę dla PKO B.P. S.A. w Warszawie na zmniejszenie wynajmowanej
powierzchni o pomieszczenia w piwnicy (18,8 m2) zgodnie z wnioskiem zgłoszonym
w piśmie BAM04-ZNK-B-2150/272/2019-2142 z dnia 6.08.2019 r.,
 aneksem dokonać zmiany w umowie z dnia 24.07.2014 r., w zakresie zmniejszenia
wynajmowanej powierzchni o pomieszczenia w piwnicy (18,8 m2),
 pozostałe warunku umowy utrzymać bez zmian.


10. postanowił przeznaczyć środki finansowe na ufundowanie nagród laureatom
konkursu pn. „Ekologia w rolnictwie” organizowanego podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego
w dniu 25 sierpnia br. Organizatorem konkursu będzie Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
11. pozytywnie zaopiniował wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani Krystyny
Zarzeckiej na okres powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach, na poziomie 34% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

12. przyjął informację dot. przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim do nowego roku szkolnego 2019/2020 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
13. jednogłośnie przyjął informację dot. przygotowania Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach do nowego roku szkolnego 2019/2020 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
14. przyjął informację nt. przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim do nowego roku szkolnego 2019/2020 i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji,
15. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego na okres
6 miesięcy, tj. od 1 września 2019 r. do 29 lutego 2020 r. dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:
 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lacki,
w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach od 1 września br.,
w wysokości 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego.
16. postanowił o przyjęciu członkostwa w Komitecie Honorowym XXII Ogólnopolskich
Igrzysk LZS włączonych w cykl wydarzeń wpisanych w obchody 100-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, odbywających się pod Patronatem Honorowym Pana Andrzeja Dudy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd postanowił o wsparciu organizacji Igrzysk LZS.
17. pozytywnie uzgodnił trasę przejazdu pojazdów nienormatywnych relacji Ostrów
Wielkopolski – Grabianów w dniu 21 sierpnia 2019 r.,
18. postanowił przyznać nagrodę pieniężną dla zawodniczki sekcji zapasów WLKS
Nowe Iganie, zdobywczyni złotego medalu podczas Mistrzostw Świata Juniorek w Tallinie, za
wkład w promocję Powiatu Siedleckiego w kraju i za granicą. Zarząd postanowił nagrodzić
trenera zawodniczki.
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XXXVII/96/2019 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 XXXVII/97/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2019 r.
3. wyraził zgodę na zasilenie w środki finansowe, przekraczając 1/12 planu w m-cu
wrześniu 2019 r. Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, celem uregulowanie faktury za
roboty remontowe na kwotę 150.000 zł.

4.
rozpatrując
prośbę
Dyrektora
Domu
na
Zielonym
Wzgórzu
w Kisielanach wyraził zgodę na zwiększenie budżetu placówki na 2019 rok
w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 65.244 zł oraz wprowadzenie zmian w budżecie
i przedstawienie uchwały zmieniającej Radzie Powiatu.
5. rozpatrując wnioski, jednogłośnie postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Podnieśno o zaprojektowanie
i wykonanie chodnika o dł. 1000 m na ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej
w Podnieśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3612W. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2020 r.
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Rzążew o przebudowę nawierzchni drogi
powiatowej 3640W na odcinku od drogi powiatowej 3666W do m. Rzążew.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Nowe Opole gmina Siedlce ul. Lipowa w celu budowy sieci
oświetlenia ulicznego,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177), gm. Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do działki ewid. nr 269,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177), gm. Siedlce, w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid. nr 269,
 zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice na
działkę ewid. nr 438/4,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Pałacowa (działka nr ewid. 538)
gm. Siedlce w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 370,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki-Folwark (działka ewid. nr 538), gm. Siedlce, w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 370,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 445) gm. Paprotnia w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny zlokalizowany na działce ewid. nr 488,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 80/2) gm. Wiśniew w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 110/3,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3622W w miejscowości
Głuchówek (działki ewid. nr: 175/1, 387/3), gm. Przesmyki, poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 266 – budynek
mieszkalny,
















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 175/1, 387/3) gm. Przesmyki,
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego
niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 266.
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) gm. Kotuń w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem
kablowym w celu zasilenia oświetlenia ulicznego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3635W w miejscowości
Rakowiec (działka ewid. nr 503), gmina Siedlce, poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia do działek ewid. nr: 230/3, 230/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) gmina Siedlce, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
do działek ewid. nr: 230/3, 230/4, o powierzchni 6 m2 - pobocze, w terminie
30.08.2019 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w Mokobody
(działka ewid. nr 426/2) gmina Mokobody, w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do
działki ewid. nr 602/6, o powierzchni 1 m2 – pobocze,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3612W w miejscowości
Mokobody (działka ewid. nr 426/2) gmina Mokobody, poprzez umieszczenie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz ze złączem gazowym do działki ewid.
nr 602/6,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3617W
w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1), gmina Siedlce, w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce ewid. nr 678/3,
nie wyraził zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych o parametrach: masa
całkowita 57-95 ton, max. nacisk osi 8-10 ton na trasie relacji Kuźnica – Siedlce
i Kukuryki – Siedlce ze względu na utratę rękojmi i gwarancji.

6. rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przy Podlaskim
Kole Pszczelarzy postanowił wyróżnić wskazanych pszczelarzy z Podlaskiego Koła Pszczelarzy.
7. rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród dla hodowców
bydła mlecznego z terenu Powiatu Siedleckiego oraz 12 dzieci prezentujących swoje cieliczki
w konkursie „Młodego Hodowcy”.
na posiedzeniu w dniu 4 września 2019 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady Powiatu.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
5. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach na rok szkolny 2019/2020.
6. podjął decyzję o nie włączaniu się Powiatu Siedleckiego w realizację V Edycji
Konkursu Historycznego Patria Nostra.
7. przyjął informację będącą odpowiedzią na wniosek radnego Pana Edwarda Kokoszki
skierowany do Zarządu Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego podjazdu do sklepu
zlokalizowanego na działce ewid. nr 263/2 w miejscowości Krześlinek, w ciągu
drogi powiatowej nr 3640W,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W, do
nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 260/2, 261/2 w miejscowości
Łęczycki, określając parametry techniczne,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 351), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91/5
w miejscowości Seroczyn, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 28/2,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy ul. Pusta w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1704,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce ewid. nr 287/12, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka ewid. nr 132), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 761/2
obręb Zbuczyn, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 405/1 na okres 6.09.2019 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 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 405/1 w terminie 6.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Zbuczyn gm. Zbuczyn (działka ewid. nr 132)”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.29.2019
z dnia 6.03.2019 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa, w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 do budynku Biblioteki Gminnej (działka
ewid. nr 430/2), na warunkach określonych w załączniku.

9. zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Dziewule dotyczącym sprzeciwu w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją WSD, przewidzianej do realizacji na działce nr 2593/4
w miejscowości Dziewule. Zarząd stoi na stanowisku, aby opisać zainteresowanym –
mieszkańcom wsi Dziewule procedurę dotyczącą składania sprzeciwu w przedmiotowej
sprawie.
10. postanowił o wprowadzeniu korekty do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 r. przyjętej uchwałą Nr XXXVI/92/2019 Zarządu
Powiatu z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił o wprowadzeniu następujących zmian
w w/w Informacji:
 na stronie 20 – DZIAŁ 750 – Administracja publiczna, w wierszu 2 od dołu, kwotę
5.799.501,58 zł tj. 43,58%, zastąpiono kwotą 5.718.883,42 zł tj. 42,97%.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XXXVIII/98/2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/92/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił
przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach uchwałę Nr XXXVIII/98/2019.
Postanowił też o wprowadzeniu korekty do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 r., przyjętej
uchwałą Nr XXXVI/94/2019 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił
o wprowadzeniu następujących zmian w w/w Informacji:
 na stronie 2 w poz. I DOCHODY – w wierszu 4, kwotę 59.383.190,00 zł zastąpiono
kwotą 59.393.190,00 zł.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XXXVIII/99/2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/94/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił
przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach uchwałę Nr XXXVIII/99/2019.
11. postanowił wyróżnić wskazanych pszczelarzy z Podlaskiego Koła Pszczelarzy oraz
ufundować im nagrody - ubrania pszczelarskie.

na posiedzeniu w dniu 9 września 2019 r.
1. postanowił o wprowadzeniu zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Zarząd postanowił
w § 1 ust. 1 projektu uchwały, do nowego brzmienia § 5 regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
dodać punkt 3, który wprowadza dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem
przedszkolnym – w wysokości 300 zł. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu
jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały przedłożonego pismem nr OR.0022.35.2019
z dnia 5 września br.
2. postanowił o wprowadzeniu zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. Wprowadzona zmiana dotyczy
zmian w planie wydatków oraz zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok w dz. 801
i 854. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady,
w miejsce projektu uchwały przedłożonego pismem nr OR.0022.35.2019 z dnia 5 września br.



3. postanowił:
o zatwierdzeniu zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok,
o przekazaniu jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa
Powiatowego zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych
na 2020 rok, do wykorzystania przy opracowaniu projektu budżetu.
na posiedzeniu w dniu 12 września 2019 r.

1. podjął uchwałę Nr XL/100/2019 w sprawie
organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

uchwalenia

regulaminów

2. zatwierdził aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020.






3. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu:
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo
OR.0012.4.7.2019 z dnia 10 września br.,
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo
OR.0012.5.7.2019 z dnia 10 września br.,
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pismo OR.0012.3.6.2019
z dnia 10 września br.,
Komisji Budżetu – pismo OR.0012.2.7.2019 z dnia 10 września br.,
Komisji Rewizyjnej – pismo OR.0012.1.6.2019 z dnia 12 września br.

na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r.
1. jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 1/2019 do Porozumienia z dnia
3 stycznia 2000 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego
w zakresie orzekania o niepełnosprawności na 2019 r.
2. nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie. Powyższy wydatek nie został ujęty
w budżecie powiatu na 2019 r.
3. z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości
dofinansowania w 2019 r. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Miejskiej PSP w Siedlcach. Wydatek nie został ujęty w budżecie powiatu na 2019 r.
4. przyjął rozliczenie przedłożone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu,
wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach Porozumienia z dnia 22 kwietnia
2019 r. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji
w Siedlcach.
5. przyjął:
 informację z działalności delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach
w 2018 r.,
 sprawozdanie z działalności za 2018 r. Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
6. podjął uchwałę Nr XLI/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
7. podjął uchwałę Nr XLI/102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomości na cele budowlane.
8. podjął uchwałę Nr XLI/103/2019 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
9. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 387/3), 197/1, 151/1) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 197/2 na okres
19.09.2019 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: 387/3), 197/1, 151/1), w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 197/2 w terminie
19.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,






















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654 w miejscowości
Kaczory (działka ewid. nr 380/1), w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 20 w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 20 na okres 19.09.2019 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 296 w miejscowości Lipiny,
określając parametry techniczne,
zezwolił na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1041/1, 339),
sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 413/2 w miejscowości Rososz,
określając parametry techniczne,
odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3929W (działka ewid. nr 38) w miejscowości Skwierczyn Lacki
linii napowietrznej (słup) oraz linii kablowej średniego napięcia zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 21,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid.
nr 476/1) w miejscowości Radzików Wielki poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły
Podstawowej w Radzikowie Wielkim na okres 19.09.2019 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 3666W
w miejscowości Radzików Wielki (działka ewid. nr 476/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie
Wielkim w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy ul. Kościuszki w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1427,
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W
(działka ewid. nr 1152/2) obręb Ujrzanów w celu budowy światłowodowego
przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 101/1, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 1260/2) w miejscowości Kotuń w celu budowy sieci
elektroenergetycznej poniżej 1 kV – linii kablowej nn 0,4 kV, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót

















polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem
kablowym w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na okres 19.09.2019 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 3620W
w miejscowości Drażniew (działka ewid. nr 234), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
gospodarczego na działce ewid. nr 441 w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) oraz Hołubla (działka ewid. nr
3697/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej SN w terminie 18 - 20.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) oraz Hołubla (działka ewid. nr
2697/1) poprzez umieszczenie sieci kablowej SN na okres 20.09.2019 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 3620W
w miejscowości Drażniew (działka ewid. nr 234) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego na działce ewid. nr 441
na okres 19.09.2019 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) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid.
nr 430/2 w terminie 19 - 20.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid.
nr: 1210, 1212/1, 538) w miejscowości Stok Lacki poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku
SOSW w Stoku Lackim na okres 26.09.2019 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 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 1210, 1212/1, 538) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej do budynku SOSW w Stoku Lackim w terminie
26 - 27.09.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,




















wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skórzec na budowę sieci elektroenergetycznej nn
0,4 kV napowietrznej – linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi
w miejscowości Skarżyn,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/7
na okres 19.09.2019 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 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 366/7 w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/3, 286/5) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 286/23 na okres 20.09.2019 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 Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/3, 286/5) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 286/23 w terminie 20.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
372/4 na okres 19.09.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 557) w celu budowy przyłącza nn
0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 592/2, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) w celu budowy przyłącza nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 526, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 321, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W obręb
Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy przyłącza nn 0,4
kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 468/1 i 471/1 obręb
Krzesk Królowa Niwa, na warunkach określonych w załączniku,





zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 372/4 w terminie 19.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
Zarząd Powiatu widzi możliwość pogłębienia rowu przydrożnego
w miejscowości Wólka Proszewska, przy nowo wyremontowanej drodze
powiatowej nr 3661W, na odcinku o długości ok. 705 m – od rzeki Liwiec
w kierunku wsi Zaliwie Szpinki. Na pozostałym odcinku drogi nr 3661W,
z uwagi na wąski pas drogowy nie ma możliwości odtworzenia rowu
w miejscowości Wólka Proszewska – część rowu jest na działkach prywatnych.

10. postanowił o wsparciu imprezy pn.: VI Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness
organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
w Siedlcach, w dniu 28 września br. w Sali Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy
ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach.
11. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów X Powiatowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu siedleckiego.
Zawody rozegrane zostaną w Siedlcach w dniu 22 września br.
12. postanowił nie dofinansowywać występu artystycznego zespołu folklorystycznego,
podczas wydarzenia kulturalnego „Magia lat 20-tych”.
13. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
14. przyjął projekt „Kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym”.
15. wyraził zgodę na udział dwóch laureatów dowolnych konkursów języka
niemieckiego z terenu powiatu siedleckiego w sponsorowanym przez Powiat Oberhavel
wyjeździe.
16. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe, produkcji filmu pt. Dolina Bugu nt.
przyrody nadbużańskiej, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu.
17. przyjął informację o braku podstaw formalno-prawnych do udzielenia dotacji dla
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wojnowie oraz Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego w Gostchorzy z uwagi na brak złożonych wniosków w przedmiotowej sprawie.
18. z uwagi na zwiększenie ilości własnego taboru transportowego postanowił nie
zawierać umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie najmu części parkingu wewnętrznego przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.

19. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg – stan
na dzień 12.09.2019 r.
20. podjął uchwałę Nr XLI/104/2019 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia
drogi wewnętrznej na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych.
21. podjął uchwałę Nr XLI/105/2019 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia
dotychczasowej kategorii części drogi gminnej na terenie gminy Zbuczyn.
22. zapoznał się z wnioskiem radnego gminy Skórzec i sołtysa wsi Trzciniec
o wykonanie chodnika w miejscowości Trzciniec przy drodze powiatowej. Ze względu na
miejscami wąski pas drogowy nie ma możliwości wykonania normatywnego chodnika.
na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XLII/106/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. podjął uchwałę Nr XLII/107/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej przez
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
3. przyjął:
 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019,
 informację nt. realizacji zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu letniego
utrzymania dróg powiatowych w 2019 r.,
 informację z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2019/2020,
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
Zarząd przyjął również:
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2019 r.,
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2018/2019
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid.
nr 538) w miejscowości Stok Lacki poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacyjnego do nieruchomości na działce ewid. nr 430/2 na okres
25.09.2019 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 3618W
w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV,
w terminie 30.09 – 3.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,





















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 2697/1) poprzez umieszczenie sieci
kablowej SN 15 kV, na okres 3.10.2019 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,
pozytywnie zaopiniował koncepcję włączenia projektowanej ul. Parkowej
do ul. Południowej (droga powiatowa nr 3604W) w miejscowości Broszków,
zezwolił na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3640W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1744/3) sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
do nieruchomości – działki ewid. nr: 36/5, 38/7, 38/9 w miejscowości Grubale,
określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 1341) obręb Ujrzanów w celu budowy telekomunikacyjnej
podziemnej linii kablowej - linia światłowodowa, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka ewid. nr 616/1) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach
ewid. nr: 212, 192, 193/1, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
180/1, na okres 27.09.2019 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 kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 180/1 w terminie 27.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.162.2019 z dnia 7.08.2019 r.
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid.
nr 641/3) w miejscowości Tchórzew,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 208, na
warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 274,
275, 276, na warunkach określonych w załączniku,
rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o uwzględnienie
w budżecie powiatu na 2020 r.: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi
powiatowej nr 3661W na odcinku Zaliwie-Szpinki – Wólka Proszewska,
o dł. 2500 mb., 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody –
Suchożebry, na odcinku Mokobody – Osiny Górne, o dł. 2870 mb. Ostateczna



decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Siedleckiej w Korczewie o odnowienie rowu
i przepustów pod zjazdami przy drodze powiatowej nr 3617W. W związku z tym,
że przedmiotowy rów zbierałby wody głównie z terenów prywatnych,
w mniejszym stopniu z pasa drogowego, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby
użyczyć gminie Korczew (jako Inwestorowi inwestycji) grunty w celu
odtworzenia rowu.

5. postanowił dofinansować organizację przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki
Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach, Pucharu Świata XPC w Trójboju Siłowym. Starosta
Siedlecki postanowił o objęciu Honorowego Patronatu nad powyższą imprezą, która
zorganizowana zostanie w dniach 29 listopada – 1 grudnia br. w Skórcu, w Hali Sportowej przy
ul. Siedleckiej 9.
6. rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew, jednogłośnie postanowił dofinansować
występ zespołu folklorystycznego, podczas organizowanego w dniu 29 września br.
w Korczewie wydarzenia kulturalnego pn. „Magia lat 20-tych”. Starosta Siedlecki postanowił
o objęciu Honorowego Patronatu nad powyższym wydarzeniem.
7. wyraził zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim
na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie, celem uzyskania zgody na usunięcie drzewa (klon platonolistny), będącego
w ewidencji Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
pod numerem 224.
na posiedzeniu w dniu 9 października 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XLIII/108/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 253/4 o powierzchni 0,0194 ha, położoną w miejscowości Ługi Rętki.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia
gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.
6. rozpatrując wnioski, postanowił:






















zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 348/1, 173/1), w celu
budowy dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych
na działce ewid. nr 173/5 oraz na działce ewid. nr 170/8, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 10.10.
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 Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka
ewid. nr 1083/18 na okres 10.10.2019 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 3618W
w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli
w terminie 15.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid.
nr 2697/1) w miejscowości Hołubla poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Hołubli na okres 15.10.2019 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 3632W obręb
Pruszyn (ul. Dolina Liwca) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 258, na warunkach określonych
w załączniku,
umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr
939/1) w miejscowości Myrcha przyłączy światłowodowych umieszczonych
na słupach,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.163.2019 z dnia 7.08.2019 r.
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Tchórzew,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 453, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb
Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 797/2) oraz Mościbrody (działki ewid nr:
33/19, 33/23, 384/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 33/20, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb
Stok Lacki (ul. Gryczna) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV




















zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 94/24, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 336) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 22, 23/1
w miejscowości Żeliszew Duży, na której zostanie zlokalizowana elektrownia
słoneczna, określając parametry techniczne,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czepielin Kolonia (działka ewid. nr 759) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
537 na okres 11.10.2019 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 Czepielin Kolonia (działka ewid. nr 759) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
budynek na działce ewid. nr 537 w terminie 11.10.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid.
nr 538) w miejscowości Stok Lacki Folwark w celu budowy przyłącza średniego
ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 370 w terminie 10.10.2019 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowościach Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 538) poprzez
umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr
370 na okres 10.10.2019 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,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci oświetlenia ciągu
pieszo-rowerowego w miejscowości Grabianów oraz Białki gmina Siedlce
(działka ewid. nr 144, 1062/2)”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na działce ewid. nr 287/7, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na umieszczeniu doziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej
w terminie 11-12.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie
doziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 11.10.2019 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 Borki Kosiorki (działka ewid. nr 80/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
110/3 na okres 11.10.2019 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 Borki Kosiorki (działka ewid. nr 80/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 110/3 w terminie 10.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3631W w miejscowości Stok Ruski na działkę ewid. nr 709,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W
(działka ewid. nr 176) obręb Olszyc Włościański oraz działka ewid. nr 10 –
obręb Olszyc Folwark w celu budowy doziemnych telekomunikacyjnych
przyłączy światłowodowych, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka
ewid. nr 370) na okres 10.10.2019 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 3666W (działka ewid.
nr 538) w miejscowości Stok Lacki Folwark w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 370 w terminie
10.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1744/3) w celu budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej SN 15 kV, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Domanice Kol. (działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18, 260/20,
252/15) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 252/49, na warunkach określonych
w załączniku,
rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Cepek – radnej Powiatu o uwzględnienie
w budżecie Powiatu na 2020 r. inwestycji:
1. Przebudowa drogi oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W
Strzała – Borki Siedleckie – Przygody, do Liwca,
2. Przebudowa drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3632W Pruszyn
– Golice droga nr 698.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Marka Gorzały – Przewodniczącego Rady Powiatu
w Siedlcach o ujęcie w planie inwestycyjnym oraz budżecie Powiatu na 2020 r.
nw. zadań:
1. Gmina Korczew:
– budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3936W na rzece Myśla,
2. Gmina Przesmyki:
– przebudowa drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew

o długości 2,646 km,
3. Gmina Paprotnia:
– przebudowa drogi powiatowej nr 3664W w granicach gm. Paprotnia
z wyłączeniem odcinka o dł. 1,315 km w m. Łęczycki,
4. Gmina Mordy
- przebudowa drogi powiatowej na trzech odcinkach położonych w obrębie wsi:
Kolonia Radzików Wielki, Pióry Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3667W o dł. ok. 2,000 km,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Roguziec do końca
wsi Suchodół Wielki o dł. ok. 2,000 km.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu
o uwzględnienie w budżecie Powiatu na 2020 r. następujących inwestycji:
1. Wykonanie projektu budowy drogi powiatowej nr 3633W na odcinku
od ul. Siedleckiej w Stoku Lackim do Błogoszczy,
2. Remont drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od ul. Siedleckiej w Strzale
do Liwca,
3. Remont drogi powiatowej nr 3632W na całym odcinku plus remont
i budowa chodnika w Pruszynie, Pruszynku, Błogoszczy i Golicach na
odcinku od boiska do szkoły,
4. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 3666W na odcinku od
ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale,
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3666W ul. Majowej w Stoku
Lackim na odcinku od ulicy Siedleckiej do skrzyżowania z ul. Pałacową.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Edwarda Kokoszki - radnego Powiatu o ujęcie
w planach inwestycyjnych na 2020 r. wykonania nowej nawierzchni asfaltowej
drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od Gołąbka do miejscowości Skórzec
o dł. ok. 2,500 km wraz z odtworzeniem rowów.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r.:
1. Remontu drogi powiatowej nr 3652W, nr 3648W i nr 3651W na odcinku
o dł. ok. 5,7 km od krzyżówki z drogą gminną Domanice – Kopcie do boiska
KS Korona Olszyc wraz z wykonaniem w dwóch miejscach odwodnienia
drogi i remontem przepustu na rzece Kostrzyń,
2. Remontu drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od granicy gminy
Domanice do szkoły podstawowej w miejscowości Domanice-Kolonia,
3. Remontu drogi powiatowej nr 3655W Mroczki-Kolonia – Gostchorz o dł. ok.
6,7 km wraz z poszerzeniem jezdni, budową pasa pieszo-rowerowego
w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki,
4. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3654W Domanice - Kolonia
- Gostchorz z drogą powiatową nr 3635W w miejscowości Domanice –
Kolonia,
5. Wykonanie projektu organizacji ruchu i wykonania oznaczeń poziomych na
jezdniach dróg powiatowych nr: 3535W, 3655W, 3652W w miejscowości
Domanice, szczególnie przy Kościele i przy Urzędzie Gminy.















Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Jana Osieja - radnego Powiatu o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r. nw. zadań:
1. Projektowanie oświetlenia i budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 3616W ul. Długiej w Strzale do miejscowości Purzec,
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od
skrzyżowania przy szkole w Golicach przez Błogoszcz, Pruszynek do
skrzyżowania z drogą w kierunku Wólki Leśnej,
3. Projektowanie i utwardzenie drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok
Lacki (ul. Gryczna) – Błogoszcz (ul. Dębowa).
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej – Sierakowskiej - radnej
Powiatu o uwzględnienie w budżecie Powiatu na 2020 r. nw. zadań:
1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi pow. nr 3616W Strzała – Borki
Siedleckie - Przygody,
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 3940W Krześlin –
Nakory – Patrykozy,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska
i Krześlin oraz budowa chodnika w Kownaciskach,
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Podnieśno.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek o uwzględnienie w budżecie Powiatu na 2020 r. przebudowy
drogi powiatowej na odcinku od Żeliszewa Podkościelnego do Żeliszewa
Dużego. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek przekazany przez Przewodniczącą Rady Gminy Domanice
Panią Halinę Kolo dotyczący:
1. Pomalowania pasów pomiędzy przedszkolem, a sklepem w ciągu drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice,
2. Wykonania zatoki autobusowej przy Urzędzie Gminy Domanice w ciągu
drogi powiatowej nr 3652W,
3. Pomalowania pasów przy przystanku autobusowym przy Urzędzie Gminy
w ciągu drogi powiatowej nr 3652W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek o umieszczenie w budżecie Powiatu na 2020 r. zadania
polegającego na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu dróg
powiatowych nr 3940W i nr 3615W w miejscowości Krześlin i Krześlinek.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek o umieszczenie w budżecie Powiatu na 2020 r. budowy
chodnika oraz nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie
w projekcie budżetu Powiatu na 2020 r. zadań:
1. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej między wsiami Bojmie

Żdżar,
2. Wykonanie chodnika przez wieś Trzemuszka,
3. Wykonanie przebudowy drogi Broszków - Żeliszew Duży na odcinku przez
wieś Żeliszew Duży,
4. Wykonanie nakładki asfaltowej na stabilizacji cementowej w Bojmiu,
5. Wykonanie naprawy drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Kotuń –
Wilczonek poprzez wykonanie nowej nawierzchni,
6. Utwardzenie drogi gruntowej między wsią Pieróg a Chlewiskami,
7. Utwardzenie drogi powiatowej między Chlewiskami i Nowakami,
8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej od Koszewnicy do Łączki. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Mariana Sekulskiego - radnego Powiatu
o umieszczenie w planie inwestycyjnym budżetu Powiatu na 2020 r. zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc
Włościański na odcinku Wola Wodyńska - Helenów o dł. ok. 3,200 km.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Dariusza Stopy - radnego Powiatu i Przewodniczącego
Klubu radnych PSL o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2020 r. nw. zadań:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Roguziec – Suchodół,
2. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki w miejscowości Mordy,
3. Budowa drogi powiatowej nr 3626W (ul. Olędzka w Mordach) na odcinku
brukowym,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3629W na odcinku Wólka Soseńska do
granicy z powiatem łosickim,
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od
przejazdu kolejowego w Stoku Lackim przez Pustki aż do końca
miejscowości Grubale,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 698 przez Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz aż do Golic,
7. Remont nawierzchni ulicy Majowej w Stoku Lackim w ciągu drogi
powiatowej nr 3666W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do
skrzyżowania z ul. Pałacową tj. ok. 0,300 km,
8. Projektowanie i budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki
(ul. Gryczna) – Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem w terenie
zabudowanym,
9. Projektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3616W wraz ze ścieżką
rowerową lub chodnikiem na odcinku Strzała – Borki Siedleckie,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na terenie gminy Suchożebry
i Paprotnia do miejscowości Hołubla,
11. Budowa drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Tokary – Łysów do drogi
powiatowej nr 2044W,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3623W Przesmyki – Pniewiski,
13. Budowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku Nowaki - Chlewiska (część
nie utwardzona),
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3646W na odcinku Dąbrówka Stany
i Kłódzie wraz z budową chodnika,
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Kownaciska – Krześlin









wraz z budową chodnika w miejscowości Kownaciska,
17. Budowa chodnika w miejscowości Podnieśno w ciągu drogi powiatowej
nr 3612W,
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W na odcinku Wola Wodyńska –
Helenów,
19. Projektowanie drogi powiatowej nr 2258W Seroczyn – Borki uwzględniając
poszerzenie i odwodnienie drogi,
20. Remont drogi powiatowej nr 3655W Mroczki-Kolonia – Gostchorz wraz
z budową pasa pieszo-rowerowego w miejscowościach Mroczki, Daćbogi,
Pluty i Tworki,
21. Remont drogi powiatowej nr 3652W, nr 3648W i nr 3651W na odcinku
Domanice – Olszyc Włościański,
22. Remont drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od granicy gminy
Domanice do szkoły podstawowej w miejscowości Domanice-Kolonia,
23. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Bojmie od drogi krajowej do szkoły podstawowej,
24.Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny
- Żeliszew Duży. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Dariusza Stopy - radnego Powiatu o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r. nw. zadań:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od
przejazdu kolejowego w Stoku Lackim przez Pustki aż do końca
miejscowości Grubale,
2. Poprawa nawierzchni ulicy Majowej w Stoku Lackim w ciągu drogi
powiatowej nr 3666W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do
skrzyżowania z ul. Pałacową tj. ok. 0,300 km,
3. Projektowanie i budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki
(ul. Gryczna) – Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem w terenie
zabudowanym,
4. Projektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3616W wraz ze ścieżką
rowerową lub chodnikiem na odcinku Strzała – Borki Siedleckie.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Podnieśno o zaprojektowanie i wykonanie
chodnika o dł. 1,000 km na ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej w Podnieśnie w ciągu
drogi powiatowej nr 3612W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o uwzględnienie w budżecie
Powiatu na 2020 r. nw. zadań:
1. Wykonanie przebudowy drogi pow. nr 3616W Strzała – Borki SiedleckiePrzygody poprzez poprawienie stanu nawierzchni jezdni,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W poprzez poprawę stanu nawierzchni
jezdni w miejscowości Kownaciska i Krześlin oraz budowę chodnika
w Kownaciskach,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3940W Krześlin –Nakory – Patrykozy
poprzez poprawę stanu nawierzchni jezdni. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek o uwzględnienie budżecie Powiatu na 2020 r. przebudowy
drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od mostu w Rogóźcu do drogi

wojewódzkiej nr 698 (krzyżówka drogi wojewódzkiej z drogą powiatową
w kierunku wsi Wólka Biernaty). Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2020 r. nw. zadań:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 698 przez Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz aż do Golic,
2. Projektowanie i budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki
(ul. Gryczna) – Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem w terenie
zabudowanym,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3631W
w miejscowości Wólka Leśna na odcinku ok. 170 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.,
 rozpatrzył wniosek o uwzględnienie w budżecie Powiatu na 2020 r. wykonania
remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki
Siedleckie- Przygody. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek o ujęcie w budżecie Powiatu na 2020 r. inwestycji
polegającej na utwardzeniu drogi powiatowej nr 3647W na odcinku Kamieniec
– Skarżyn. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Chlewiska o ujęcie w planie inwestycyjnym
na 2020 r. wykonania nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr
3605W na odcinku Nowaki – Chlewiska. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek w imieniu mieszkańców wsi Kłódzie o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie wraz z budową chodnika. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r. nw. zadań:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Roguziec - Suchodół,
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach,
3. Budowa drogi powiatowej nr 3626W (ul. Olędzka w Mordach) na odcinku
brukowym.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Stara Wieś o wykonanie nawierzchni bitumicznej
w ciągu drogi powiatowej nr 3627W na odcinku około 1,000 km od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 698 w kierunku Starej Wsi. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek sołectwa Pniewiski, gm. Przesmyki o ujęcie w planie
inwestycyjnym na 2020 r., poszerzenia i położenia masy bitumicznej na drodze
powiatowej Pniewiski – Przesmyki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2020 r. remontu drogi
powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew na terenie gminy Przesmyki.

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie
w planie inwestycyjnym na 2020 r. remontu drogi powiatowej nr 2050W Krzesk
– Próchenki na odcinku około 1,300 km na terenie miejscowości Krzesk –
Królowa Niwa oraz remontu istniejącego chodnika. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w planie inwestycyjnym na
2020 r. wykonania chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3617W Siedlce –
Korczew w miejscowości Hołubla o dł. 0,110 km. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planie inwestycyjnym na
2020 r. wykonania nw. zadań:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Bojmie,
2. Przebudowa mostu na rzece Świdnica w miejscowości Kotuń wraz
z przebudową drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3604W do końca miejscowości Wilczonek,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Nowa Dąbrówka
i Cisie Zagrudzie,
4. Remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń
do miejscowości Żdżar,
5. Remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od mostu na rzece Świdnica
do miejscowości Pieńki,
6. Remont drogi powiatowej nr 3675W od drogi krajowej do miejscowości
Czarnowąż,
7. Uzupełnienie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 3604W na
odcinku od miejscowości Broszków do miejscowości Żeliszew
Podkościelny. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie inwestycyjnym na
2020 r. wykonania nw. zadań:
1. Budowa chodnika w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej
nr 3934W,
2. Budowa chodnika w miejscowości Szczeglacin,
3. Budowa chodnika w miejscowości Stary Bartków w ciągu drogi
powiatowej nr 3932W (Stary Bartków – Sawice),
4. Budowa chodnika w miejscowości Bartków Stary w ciągu drogi
powiatowej nr 3617W przy blokach mieszkalnych,
5. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Korczew (droga brukowa)
nr 3617W,
6. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tokary (droga brukowa) nr
3601W,
7. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bartków Stary nr
3617W Siedlce – Korczew o długości ok. 1,000 km. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2020 r.

7. podjął uchwałę Nr XLIII/109/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
8. podjął uchwałę Nr XLIII/110/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. zapoznał się z propozycją gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby
Starosta Siedlecki powołał komisję do oceny jakości drewna składowanego w Broszkowie.
10. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2019 do umowy PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
11. przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2018 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
12.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
13.pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji
Narodowej dyrektorom szkół i placówki oświatowej:
 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach,
 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim.
14.jako bezzasadne uznał przekazywanie „Raportu z badania sytuacji finansowej
szpitali powiatowych” pod obrady Rady Powiatu – w majątku Powiatu Siedleckiego brak jest
szpitali.
15.wyraził zgodę Grupie Medialnej – Wschód sp. z o.o. w Siedlcach ul. Piłsudskiego 9,
na użycie herbu Powiatu Siedleckiego celem umieszczenia w cyklicznie wydawanym przez
TV Wschód kalendarzu planszowym.
16.rozpatrując prośbę kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Siedlcach, postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, która odbędzie
się 23 października br. w Sali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 21.
17.rozpatrując prośbę KSM oraz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Siedlcach, postanowił dofinansować wyjazd młodzieży z Powiatu
Siedleckiego i Miasta Siedlce na zjazd młodzieży związanej z duszpasterstwem oblackim
Niniwa. Zjazd odbędzie się w dniach 8 – 11 listopada br. w Iławie. Zarząd stoi na stanowisku,
aby uczestnicy wyjazdu zaopatrzyli się w emblematy Powiatu.

18.przyjął propozycję porozumienia z Powiatem Bialskim w sprawie zlecenia
wspólnego wyjazdu młodzieży z powiatu siedleckiego i powiatu bialskiego do Powiatu
Oberhavel, biorącej udział w Międzynarodowym Projekcie Muzycznym „Music Scenes”.
19.zatwierdził projekt aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020, wrzesień 2019 r.
na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XLIV/111/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095
w 2019 r.
2. wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim
NFZ w Warszawie, na wynajem części parkingu zewnętrznego przy ul. Piłsudskiego 40
w Siedlcach, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Umowa zawarta zostanie
na czas określony na okres jednego roku, tj. od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Zarząd
ustalił czynsz na 2020 r.
3. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dywanu o numerze ewidencyjnym II/80814/26/2/19 i wartości początkowej 532 zł oraz obrazu pochodzącego z aukcji.
4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 156/1 o powierzchni 0,0111 ha, położoną w miejscowości Błogoszcz.





5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu:
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo OR.0012.5.8.2019
z dnia 10 października br.,
Budżetu – pismo OR.0012.2.8.2019 z dnia 10 października br.,
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo OR.0012.4.8.2019
z dnia 9 października br.,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pismo OR.0012.3.7.2019 z dnia
9 października br.

6. podjął uchwałę nr XLIV/112/2019 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia
dróg wewnętrznych na terenie gminy Paprotnia do kategorii dróg gminnych.
7. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 216/3 w terminie 17.10.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr



















216/3 na okres 17.10.2019 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,
z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr D.7332-1-24/08
z dnia 8.04.2008 r., w następujący sposób: w wierszu „ustala opłatę roczną”
w zdaniu na każdy następny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogi zmienia się datę z „do 31.12.2032 r.” na datę „do 31.12.
2033 r.” oraz w zdaniu za każdy następny rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym wzdłuż drogi zmienia się datę z „31.12.2032 r.” na datę „do
31.12.2033 r.”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych w załączniku,
wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3659W
obręb Kotuń, sieci oświetlenia ulicznego,
wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do umowy użyczenia z dnia 29 sierpnia
2016 r., dotyczącej budowy sieci oświetlenia ulicznego,
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, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.
nr 144-obręb Grabianów, oraz 1062/2-obręb Białki) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – przeciski poprzeczne
w terminie 17-18.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.
nr 144-obręb Grabianów, oraz 1062/2-obręb Białki) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – przeciski poprzeczne na okres
18.10.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16), w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 43/10, na
warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W
(działka ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 33,
30, 27 w miejscowości Ujrzanów, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 185) obręb Czuryły w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz szafki
telekomunikacyjnej, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości
na działce ewid. nr 578/1 w terminie 8.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

















zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowościach Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia do działki ewid. nr 578/1 na okres 8.11.2019 r. –
31.12.2045 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 3638W
(działka ewid. nr 355/1) obręb Cielemęc oraz drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 423) obręb Cielemęc, w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
1703 na okres 17.10.2019 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 3677W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 1704 w terminie 17.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Tarcze o wykonanie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Tarcze.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o wykonanie
następujących inwestycji:
1. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej do miejscowości Rzążew
o długości ok. 1,000 km,
2. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Choja - Czuryły o długości
ok. 1,000 km,
3. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w miejscowości Zbuczyn, ul.
Klonowa o długości ok. 0,400 km,
4. Chodnika przy drodze powiatowej nr 3666W na odcinku Tarcze –
Cielemęc o dł. ok. 0,700 km. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Koszewnica o ujęcie w planie budżetowym na
2020 r. zadania wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku
z Koszewnicy w stronę drogi krajowej nr 2 z uwzględnieniem budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3602W i 3659W oraz budowy chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do
Niepublicznego Przedszkola Leśne Skrzaty w Koszewnicy. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Podnieśno o ujęcie w budżecie na 2020 r.
wykonania chodnika o dł. 0,500 km na ul. Podlaskiej w Podnieśnie w ciągu drogi
powiatowej nr 3612W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,

8. postanowił o przekazaniu środków finansowych powyżej 1/12 planu finansowego dla
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, celem dokonania zapłaty za wykonanie
inwestycji pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach”.
9. nie widzi przeszkód, aby Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im.
M. Grzegorzewskiej w Siedlcach umożliwić przeprowadzenie nieodpłatnie zajęć warsztatowych
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Podjęcie decyzji w powyższej
sprawie leży w gestii dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
10. postanowił o zwiększeniu dotacji podmiotowej w 2019 r. dla Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach na uregulowanie zobowiązań finansowych i utrzymanie
płynności finansowej jednostki.
11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
12. 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 pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2019 r. przedłożonego pismem
OR.0022.40.2019 z dnia 9 października br.
na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 r.
1. uzgodnił koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 253/4 o powierzchni 0,0194 ha, położoną w miejscowości Ługi-Rętki.
3. pozytywnie odniósł się do wniosku firmy DROMACC ul. Goworowska 31a/5
Ostrołęka i uzgodnił projekt sygnalizacji świetlnej dla zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji
świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i nr 3632W”.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
434/2, na warunkach określonych w załączniku,
 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 z przyłączami, szafką
telekomunikacyjną oraz studni kablowej, na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Izdebki Kosny (działka ewid. nr 604/3) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej




















w miejscowości Izdebki Kosny w terminie 24.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid.
nr 604/3) w miejscowości Izdebki Kosny poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły
Podstawowej w Izdebkach Kosnach na okres 24.10.2019 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 lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3624W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 369 w miejscowości Koryciany,
określając parametry techniczne,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.nr 1730/2 w miejscowości Żeliszew
Duży, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W
obręb Skwierczyn Lacki (działka ewid. nr 38) w celu budowy linii kablowej SN
15 kV, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.
nr 295) obręb Chromna w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, szafką telekomunikacyjną oraz
studni kablowej, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 400/2 w miejscowości Mościbrody
w terminie 24-25.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7), w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
1217/8, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie stanowiska słupowego w terminie 30.10.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Grodzisk (działka ewid. nr 557), w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 592/2 w terminie 29.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 557) poprzez umieszczenie przyłącza
nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 592/2 na okres
29.10.2019 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 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 526 w terminie 29.10.2019 r., ustalił opłatę

















za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) poprzez umieszczenie
przyłącza nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 526
na okres 29.10.2019 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 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 445), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 488 w terminie 25.10.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 445) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
488 na okres 25.10.2019 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 3614W
w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 477/2 w terminie 28.10.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 477/2 na okres 28.10.2019 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 3618W
w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) poprzez umieszczenie
stanowiska słupowego na okres 30.10.2019 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 radnego gminy Przesmyki o ujęcie w planie inwestycyjnym
na 2020 r. remontu drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew
na terenie gminy Przesmyki oraz budowy chodnika przez wieś Łysów.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na lokalizację sieci oświetlenia ulicznego
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Białki i Grabianów gmina Siedlce.

5. podjął uchwałę Nr XLV/113/2019 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny, na rzecz Caritas
Diecezji Siedleckiej Mieszkania Wspierane w Siedlcach ul. Kleeberga 2, 9 sztuk krzeseł
drewnianych tapicerowanych o nr ewidencyjnym II/808-9/487-495/3/13 oraz 2 sztuk foteli
drewnianych obitych czarną dermą.
7. zaakceptował projekt aneksu nr 2/2019 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia
23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
8. rozpatrując prośbę Prezesa UKS „Naprzód” Skórzec, postanowił o wsparciu
finansowym „V Skórzeckiego Biegu Niepodległości” i „III Marszu Nordic Walking”.
9. postanowił o ufundowaniu zakupu nagród, laureatom IV Przeglądu Pieśni
Patriotycznej „Śpiewam Ci Polsko”. Przegląd odbędzie się 17 listopada br. w Radomyśli.
10. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom II Powiatowego Konkursu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej organizowanego w dniu 9 listopada br. w Golicach.
na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r.
1. podjął uchwałę Nr XLVI/114/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na
2019 r.
2. rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1427 na
okres 31.10.2019 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 Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 1427 w terminie 31.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 55, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 173/1, na
warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515), w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 135/1, na
warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
(działka ewid. nr 475) obręb Suchożebry w celu budowy linii kablowej















elektroenergetycznej 15 kV – przejście poprzeczne pod drogą, na warunkach
określonych w załączniku,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, studniami światłowodowymi
w celu wprowadzenia linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji
110/15 kV GPZ Korczew kierunek Paprotnia”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowościach Zbuczyn (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia do działki na okres 31.10.2019 r. – 31.12.2054 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 474/2 w miejscowości Bojmie,
określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 93) obręb Borki Kosy w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej z przyłączami, szafką
telekomunikacyjną, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W
(działki ewid. nr: 669, 308/7) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 308/8 w miejscowości Nowe Opole, określając parametry techniczne,
rozpatrzył wniosek Pana Jacka Izdebskiego - radnego Powiatu Siedleckiego
o ujęcie w budżecie powiatu na 2020 r. realizacji następujących inwestycji:
1. Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 3640W z przepustami
i poboczem na odcinku od drogi pow. nr 3666W do m. Rzążew,
2. Naprawa chodnika przy ul. Lipowej w Zbuczynie,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3642W
z przepustami i poboczem na odcinku od drogi krajowej do wsi Tęczki,
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3667W
z przepustami i poboczem od wsi Kośmidry do wsi Krzesk na terenie
gm. Zbuczyn,
5. Wykonanie chodnika przy ul. Poręby w Zbuczynie,
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 1800 m w ciągu drogi powiatowej
nr 3655W z poszerzeniem pasa drogowego dla pieszych i rowerzystów
na odcinku od wsi Pluty, Daćbogi do wsi Śmiary,
7. Naprawa chodnika w miejscowości Krzesk Nowy. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2020 r.
rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu Siedleckiego
o ujęcie w budżecie na 2020 r. następujących zadań:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny
Górne o dł. 3,905km wraz z wykonaniem chodnika w m. Mokobody o dł.
ok. 0,800 km.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3937W na odcinku Świniary – Dmochy o długości ok. 1,00 km.

3.



Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od 1,00 km za
miejscowością Wólka Proszewska do skrzyżowania dróg powiatowych
w miejscowości Zaliwie Piegawki wraz z wykonaniem chodnika
w miejscowości Zaliwie Szpinki.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,
rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy - radnego Powiatu Siedleckiego
w sprawie ustawienia barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W
od skrzyżowania z drogą powiatową 3638W w kierunku wsi Cielemęc.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.

3. postanowił o wsparciu finansowym wydanie przez Stowarzyszenie tutajteraz
w Siedlcach gry planszowej, tematycznie związanej z historią Powiatu Siedleckiego.
4. nie wyraził zgody na udział Powiatu Siedleckiego w konkursie historycznym Patria
Nostra, organizowanym przez Fundację Konkursu Patria Nostra w Zielonce.
5. postanowił dofinansować organizację konferencji pn. „Jan Filip Carossi.
Rzymianin z urodzenia – Polak z wyboru”, organizowanej w dniu 1 grudnia br. w Trzcińcu.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższą konferencję.
6. zaakceptował propozycję utworzenia na obszarze powiatu siedleckiego punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.
7. postanowił nie przedłużać porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r., zawartego
pomiędzy Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach
na rok 2020. Zarząd stoi na stanowisku, aby zadanie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej powierzyć jednostce samorządu terytorialnego działającej i mającej siedzibę na
terenie powiatu siedleckiego.
8. Pan Edward Kokoszka – członek Zarządu Powiatu wniósł o odtworzenie
i pogłębienie rowów przydrożnych dróg powiatowych. Starosta Siedlecki zaproponował, aby
powyższe realizować na remontowanych i przebudowywanych drogach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o odtworzeniu i pogłębieniu rowów przydrożnych na
drogach powiatowych nr:
 droga powiatowa nr 3632W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach
Kolonia Mordy i Stok Ruski, droga powiatowa nr 3638W Zbuczyn – Czuryły –
Krzymosze – Wyczłóki, na odcinku od miejscowości Olędy do lasu za miejscowością
Leśniczówka, a także zgłoszona przez radną Panią Magdalenę Paczóską droga
powiatowa nr 3661W, w miejscowości Wólka Proszewska
i przeznaczył na ten cel środki finansowe.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
sporządził
Jan Kołodyński

