
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. 

 

            1.  rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3640W                         

w miejscowości Bzów (działka nr ew. 753) w celu umieszczenia linii 

energetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w terminie od 26.02.2013 r.                         

do 31.12.2044 r.  oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3640W                        

w miejscowości Bzów (działka nr ew. 753) w celu umieszczenia linii 

energetycznej napowietrznej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.32.2012 z dnia 19 marca 2012 r., 

 wyraził zgodę na usunięcie samosiejek drzew i krzewów, których wiek nie 

przekracza 10 lat rosnących w granicy pasa drogowego drogi powiatowej                

nr 3617W, na odcinku od rzeki Liwiec do skrzyżowania z drogą powiatową                           

nr 3615W po obydwu stronach drogi, w zamian za pozyskane drewno.   

 

na posiedzeniu w dniu 4 marca 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                   

w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do                 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                        

merytorycznej Komisji. 

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                                    

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                    

merytorycznej Komisji. 

 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                           

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                 

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                             

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            4. wyraził zgodę dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na przekroczenie 

planu zasilania ponad 
1
/12 w miesiącu marcu br. Środki finansowe wykorzystane zostaną na 

zakup oleju opałowego.  

 

            5. postanowił o dofinansowaniu do wyjazdu zawodnika na Mistrzostwa Polski w Kick-

Boxingu. Zawody mają odbyć się 6 kwietnia br. w Gdyni.  

 

            6. wyraził zgodę na zamieszczenie na stronie Powiatu Siedleckiego informacji o finale 

III Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Pamięci Jana Pawła II oraz postanowił 

dofinansować zakup nagród laureatom Konkursu. 

 

            7. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom XXIII Siedleckiego Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się  w dniach 11 i 12 kwietnia br. w sali widowiskowej 

Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.   



 

            8. rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach,  

postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom VI Regionalnego Przeglądu Piosenki 

Europejskiej.  

 

 

na posiedzeniu w dniu 11 marca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 119/210/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. rozpatrując wniosek dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                             

w Chlewiskach postanowił o dofinansowaniu w 2013 r.: 

 zakupu przez jednostkę sprzętu nagłaśniającego – skutki finansowe 10.400 zł, 

 remontu basenu dla dzieci – skutki finansowe 21.000 zł. 

 

            3. rozpatrując wniosek dotyczący naliczenia kar umownych dla OPGK w Bydgoszczy  

z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy Nr G.273.31.2012 z dnia 14.08.2012 r. postanowił 

uznać, że przy wykonywaniu powyższej umowy brak jest uzasadnienia dochodzenia kary 

umownej z powodu braku zawinienia Wykonawcy przy uchybieniu terminu jej wykonania                   

za okres od dnia 1.11.2012 r. do dnia 19.12.2012 r. (49 dni opóźnienia), natomiast na 

podstawie § 10 ust. 3 pkt b umowy w związku ze stwierdzonymi w dniu 21.12.2012 r. 

usterkami w zgłoszonym opracowaniu naliczyć 21 dni zwłoki za okres od dnia 22.12.2012 r. 

do 11.01.2013 r.   

Kara umowna wynosi: 21 dni x 23 370,00 zł x 0,3 % = 1 472,31 zł. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 119/211/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2013 roku. 

 

            5. wyraził zgodę na umorzenie zaległej odpłatności wraz z odsetkami za pobyt dzieci     

w rodzinie zastępczej. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                          

w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 93) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego napowietrznego NN 0,4 kV w terminie od 12.03.2013                   

do 31.12.2044 oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 93) w celu wykonania przyłącza  

energetycznego kablowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.124.2012 z dnia 24 września 2012 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działki nr: 575, 570/1) w celu przebudowy i budowy linii 

napowietrznej NN 0,4 kV oraz przyłącza napowietrznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości 

Izdebki Wąsy (działka nr 370) w celu przebudowy linii napowietrznej NN 

polegającej na wymianie przewodów gołych na izolowane nad drogą 

powiatową, wymianie przyłączy gołych na izolowane oraz wymianie 

wyeksploatowanych słupów na nowe, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości 

Tokary, w celu budowy przyłącza kablowego NN do nieruchomości na działce 

nr ew. 485/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości 

Izdebki Kosny (działka nr 604/3) w celu przebudowy linii napowietrznej NN 

polegającej na wymianie przewodów gołych na izolowane nad drogą 

powiatową, wymianie przyłączy gołych na izolowane oraz wymianie 

wyeksploatowanych słupów na nowe, 

  zmienił na wniosek strony, w części, decyzje Zarządu Powiatu w Siedlcach nr:  

D.6853.2.39.2012 z dnia 3.12.2012 r.- droga nr 3612W- działka nr 134/3                   

w miejscowości Krynica, D.6853.2.40.2012 z dnia 3.12.2012 r.-droga nr 

3615W-działka nr 203 w miejscowości Kownaciska, D.6853.2.41.2012 z dnia 

3.12.2012 r.-droga nr 3615W-działka nr 204 w miejscowości Kownaciska,             

w następujący sposób: zmienia się zapis z „pod zjazdem wykonać przepusty 

odpowiadające światłu rury min. Ø 50 cm” na „jeżeli wymaga tego 

ukształtowanie terenu, pod zjazdem wykonać przepusty odpowiadające światłu 

rury min. Ø 50 cm”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości 

Nasiłów w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego SN-15kV  

zasilającego stację transformatorową na działce nr ew. 10, 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Jana Kucia o wykonanie 

nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3675W o długości                               

ok. 600 m w miejscowości Polaki. Zarząd widzi potrzebę wykonania nowej 

nawierzchni na powyższym odcinku drogi, jednak z uwagi na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe, 

 wyraził zgodę na uczestnictwo Powiatu w realizacji inwestycji na zasadach 

partnera oraz na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia                   

Gminie Przesmyki zadania zarządzania drogą powiatową.      

          

            6. zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2012/13 od 1.03.2013 r.  

 

            7. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                       

w Chlewiskach w 2012 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                           

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

  

            8. wyraził zgodę na zawarcie umów partnerskich z Gminą Korczew dotyczących 

wsparcia merytorycznego zadań: 

 „Eko-Korczew”, 

 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych, gm. Korczew, 

 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm. Korczew realizowanych                    

w ramach Działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych 

projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy                        

w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.  

 

            9. przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu zarządzania drogą powiatową i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 



            10.przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia 

zadań powiatu z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i skierował                                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

11.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach 

o zwołanie w dniu 20 marca br. o godz. 9
00 

sesji Rady Powiatu z następującym 

porządkiem obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej                        

na 2013 rok Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016, 

 podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego               

na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, 

 podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu         

z zakresu zarządzania drogą powiatową, 

 podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadań powiatu                   

z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.     

W związku z otrzymaniem od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środków w wysokości 

2 000 000 zł na usuwanie klęsk żywiołowych, Zarząd Powiatu postanowił skierować                            

do Przewodniczącego Rady Powiatu nowe projekty uchwał Rady Powiatu: 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok                                

Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2013 – 2016 

w miejsce projektów uchwał przedłożonych w dniu 5 marca br. 

– pismo nr OR.0022.9.2013. 

 

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 120/212/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej      

nr 3615W Suchożebry – Mordy z drogą wewnętrzną, zarządzaną przez Wójta Gminy 

Suchożebry w miejscowości Przygody. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 120/213/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z wykonaniem remontu przepustu leżącego                        

w ciągu drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki nr ew.: 183/1, 39/1, 181/1, 428/1, 366/2, 427/1) w celu budowy 

i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej linii NN 0,4 kV po istniejącej 

trasie oraz budowy linii kablowej NN 0,4 kV, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego                     

NN 0,4 kV oraz stanowiska słupowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W                        

(działka nr ew. 504) w miejscowości Pustki w celu budowy kanału sanitarnego 



PCV śr. 200 mm na dł. ok. 35 m z trzema studniami oraz kanału 

grawitacyjnego PCV śr. 160 mm na dł. ok. 2 m, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W                       

w miejscowości Suchożebry – działka nr 475 w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego w decyzji nr D.6853.57.2012 z dnia 15 maja 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W                       

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie od 7.04.2013 do 31.12.2033 oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka  (działka nr 385) w celu budowy linii kablowej SN. 

 

            4. przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej                         

w 2012 r., 

 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu kultury fizycznej              

i sportu na 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                             

za 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                     

w  Stoku Lackim w 2012 r. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            5. postanowił o dofinansowaniu zakup nagród uczestnikom XIV Regionalnego 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się w dniach                                       

19 i 20 kwietnia br. w Borkach Wyrkach.  

    

            6. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie 

powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez Powiatowy 

Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. 

 

            7. podjął uchwałę Nr 120/214/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.  
 

na posiedzeniu w dniu 25 marca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 121/215/2013 w sprawie dokonania zmian  w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 121/216/2013 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2012 rok”.  Zarząd                                         

powyższe Sprawozdanie postanowił przedstawić: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

3. podjął uchwałę Nr 121/217/2013 w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie  

mienia Powiatu Siedleckiego za 2012 rok”. Zarząd powyższą Informację postanowił 

przedstawić: 



 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

4. podjął uchwałę Nr 121/218/2013 w sprawie przedstawienia „Sprawozdania                               

z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.   

Zarząd powyższe Sprawozdanie postanowił przedstawić: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

5. przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  

Siedleckiego na lata 2012 – 2016 za okres styczeń – grudzień 2012 r. i przekazał 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

            6. postanowił o ufundowaniu pucharów dla zwycięzców eliminacji powiatowych                           

ze szkół gimnazjalnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

 

            7. postanowił udzielić dofinansowania do zgrupowania klimatycznego dla zawodnika 

Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Siedlcach . 

  

            8. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów z terenu powiatu siedleckiego 

XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  

 

            9. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie remontu urządzeń melioracji szczegółowej               

na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Zbuczynie. Zarząd zaakceptował 30 % udział Powiatu                   

w kosztach remontu urządzeń wodnych tj. odmulenie rowu melioracyjnego nr R80/9                                 

w miejscowości Jasionka na długości 1 000 mb.  Skutki  finansowe – 3 500 zł.  

 

            10.rozpatrzył wniosek o dofinansowanie remontu urządzeń melioracji szczegółowej        

na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Wiśniewie. Zarząd zaakceptował 30 % udział Powiatu                   

w kosztach remontu urządzeń wodnych tj. odmulenie rowu melioracyjnego nr A                                   

w miejscowościach: Kolonia Mościbrody, Borki Kosiorki oraz rowu A20 w miejscowości 

Borki Sołdy  o łącznej długości 2 695 mb.  Skutki  finansowe – 8 700 zł.  

                              

            11.przyjął: 

 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                                     

i Modernizacji Rolnictwa w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2012 r.,  

 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej             

w Stoku Lackim w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach             

w 2012 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2012 r., 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2012 r.  

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            12.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W                           

(działka nr ew. 538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu budowy 



przyłącza energetycznego kablowego NN dla zasilenia w energię elektryczną 

budynku na działce nr 430/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W (działki nr ew.: 

272/1, 595/1) w miejscowości Krzymosze w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN dla zasilania w energię elektryczną budynku  

na działce nr 272/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W                       

(działka nr ew. 93) w miejscowości Jasionka w celu budowy przyłącza 

energetycznego NN  dla zasilania w energię elektryczną budynku na działce            

nr 274/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Kosy (działka nr 116) w celu budowy przyłącza kablowego NN                     

do zasilenia działki nr ew. 160/3, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W                           

w miejscowości Modrzew (działka nr ew. 301) w celu przebudowy linii 

energetycznej napowietrznej NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenia 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.10.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W                           

w miejscowości Modrzew (działka nr ew. 301) w celu umieszczenia linii  

napowietrznej NN  w terminie od 26.03.2013 r. do  31.12.2044 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W                              

(działka nr ew. 533/1) w miejscowości Żelków Kolonia w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego NN dla zasilania w energię budynku              

na działce nr 99/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W                                 

(działki nr ew.: 198/16, 526) w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna w celu 

budowy przyłącza energetycznego kablowego NN dla zasilania w energię 

elektryczną budynku na działce nr 198/18, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy linii napowietrznej NN wraz z przyłączami 

w miejscowości Domanice, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                  

z drogi powiatowej nr 3641W do nieruchomości stanowiącej działkę                       

nr ew. 297 w miejscowości Modrzew, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W, pomiędzy 

miejscowościami Kotuń – Józefin (działka nr 1228) w celu budowy przyłącza 

kablowego NN wraz ze złączem i słupem oraz modernizację istniejącej linii 

napowietrznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Paprotnia (działka nr ew. 328) w celu wymiany linii elektroenergetycznej 

napowietrznej NN wraz z przyłączami napowietrznymi, 

 wyraził zgodę na usunięcie drzewa (jesionu) rosnącego na działce nr 71                 

w miejscowości Grodzisk gm. Zbuczyn, sąsiadującego z drogą powiatową. 

Zarząd uznał, iż prawo własności drzewa należy do właściciela działki nr 71 

położonej w miejscowości Grodzisk, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce, popierający prośbę radnych Gminy 

Pani Elżbiety Łęczyckiej i Pana Mikołaja Walo o budowę chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 3638W, od granicy miasta Siedlce do ul. Świerkowej               

w miejscowości Grabianów o długości 750 m. Zarząd stoi na stanowisku,                       



aby zwrócić się do Wójta Gminy z prośbą o 50% dofinansowanie Gminy                       

do budowy chodnika.   

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Jana Kucia o budowę chodnika                 

z kostki betonowej o długości ok. 300 m w ciągi drogi powiatowej nr 3659W              

w miejscowości Bojmie. Zarząd stoi na stanowisku, aby zwrócić się do Wójta 

Gminy Kotuń z prośbą o 50% dofinansowanie Gminy do budowy chodnika.      

 

            13.podjął uchwałę Nr 121/219/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane Panu Andrzejowi Kokoszce zam. Ozorów 25,                                  

08 – 114 Skórzec. 

 

            14.zapoznał Zarząd z opiniami Komisji Rady Powiatu 

            15.podjął uchwałę Nr 121/220/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                       

Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                        

w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.               
 

na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 122/221/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, rozdz. 71013/. 

            2. podjął uchwałę Nr 122/222/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, rozdz. 71014/. 

            3. podjął uchwałę Nr 122/223/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. / dział 710,                        

rozdz. 71095/. 

            4. podjął uchwałę Nr 122/224/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 010, rozdz. 01005/.  

            5. wyraził zgodę na budowę przyłącza kablowego NN na działce nr 296/3 położonej                     

w miejscowości Kisielany Żmichy, bez wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. 

            6. przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej NOWA SZANSA w Skórcu w roku 2012. 

na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Uchwały Nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku                        

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż 

jednostka samorządu terytorialnego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. podjął uchwałę Nr 123/225/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  



            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                                     

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

            5. podjął uchwałę Nr 123/226/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach” za 2012 rok.  

            6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród uczestnikom biegów, odbywających 

się podczas Festynu Majowego w Seroczynie, organizowanego dla uczczenia rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

            7. zaakceptował propozycje kandydatur do Nagrody Starosty Siedleckiego za 2012 r.: 

  w dziedzinie: działalność społeczna, samorządowa 

i ofiarność w służbie publicznej, 

  w dziedzinie: działalność gospodarcza. 

 

            8. uznał, że przy wykonywaniu umowy Nr G.273.32.2012 zawartej w dniu 14 sierpnia 

2012 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim a firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – 

Kartograficzne w Bydgoszczy spółka z o.o. brak jest uzasadnienia dochodzenia kary umownej 

z powodu braku zawinienia Wykonawcy przy uchybieniu terminowi jej wykonania za okres    

od dnia 1.11.2012 r. do dnia 21.12.2012 r. (51 dni opóźnienia), natomiast na podstawie § 10 

ust. 3 pkt b umowy w związku ze stwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru w dniu                      

21.12.2012 r. usterkami w przekazanym opracowaniu naliczyć 46 dni zwłoki za okres od dnia 

22.12.2012 r. do 14.02.2013 r.     

Kara umowna za 46 dni zwłoki wynosi: 

60 762,00 zł x 0,3 % x 46 dni = 8 385,16 zł  

 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Łozy (działka nr 187) w celu wymiany linii elektroenergetycznej napowietrznej 

NN wraz z przyłączami napowietrznymi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 

1249/1) ul. Wiejska oraz pasa drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

1229) ul. Żeliszewska i ul. Mostowa w miejscowości Kotuń, w celu przebudowy 

istniejącej linii elektroenergetycznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Wodynie (działka nr 376) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej                    

Ø 160, dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 483/3.  

 

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 124/227/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  



            2. przyjął informację o rozliczeniu planu wydatków w dziale 801 – oświata                                 

i wychowanie i dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, finansowanych ze środków 

subwencji oświatowej w 2013 r.   

            3. zapoznał się z obliczeniem dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych 

na 2013 r. na jednego ucznia.  

Zarząd Powiatu postanowił: 

 o zatwierdzeniu wysokości dotacji na jednego ucznia w Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa w Mokobodach w wysokości 568 zł miesięcznie, 

 o zatwierdzeniu wysokości dotacji na jednego ucznia w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Gostchorzy w wysokości 6 179 zł miesięcznie, 

 o zwiększeniu planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                        

w Gostchorzy  o kwotę 72 119 zł, 

 o zwiększeniu planu dotacji dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach                   

o kwotę 1 840 zł, w miesiącu wrześniu po dokonanym naborze uczniów do klasy I. 

  

            4. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego                        

Rady Powiatu projekty uchwał Rady: 

 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/160/09 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół                     

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego                

przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok                                

Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                               

Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 

skierował również: 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2012 r., 

 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                         

i Modernizacji Rolnictwa w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                        

w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Siedlcach w 2012 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2012 r., 

 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                     

w  Stoku Lackim w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                             

za 2012 r., 

 sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2012 r., 

 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                         

w Chlewiskach w 2012 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 



 

            5. zaakceptował wysokość Nagrody Starosty Siedleckiego za 2012 r. w kwocie:  

 – 4 000 zł brutto, 

  – 4 000 zł brutto. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 124/228/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                            

Pani Jolancie Jagiełło – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej             

w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.  

Pełnomocnictwo udzielone zostało do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych                       

w zakresie realizacji projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół. 

 

            7. podjął uchwałę Nr 124/229/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                               

Panu Andrzejowi Rymuza – Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych i Promocji    

Starostwa Powiatowego w Siedlcach  do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych.  

Pełnomocnictwo udzielone zostało do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych                       

w zakresie realizacji projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III –                

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół. 

 

            8. rozpatrując prośbę Prezesa Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach                    

o dofinansowaniu części kosztów uroczystej kolacji uczestnikom II Siedleckiego Rajdu 

Rowerowego Przedsiębiorców, który odbędzie się w dniach 7 – 8 czerwca br. 

 

            9. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                           

w Chlewiskach za I kwartał 2013 r.             

           10.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 2050W do nieruchomości stanowiącej działkę                       

nr ew. 1041/1 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W                       

w miejscowości Pniewiski (działka nr ew. 292/1) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej NN w terminie od 16.04.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W                                  

w miejscowości Pniewiski (działka nr ew. 292/1) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego napowietrznego AsXSn 4x70+25mm
2 

stosownie                           

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                                

nr D.6853.1.14.2011 z dnia 21 lutego 2011 r. , 

 uzgodnił projekt dotyczący przebudowy energetycznej linii napowietrznej NN 

w miejscowości Osiny Dolne – w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3612W, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 2258W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

60/1, 60/2 w miejscowości Seroczyn, 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                       

w miejscowości Hołubla w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

zgodnie z decyzją nr D.7332-26/07 z dnia 21 maja 2007 r., 

 uzgodnił projekt dotyczący przebudowy i budowy sieci energetycznej kablowej 

i napowietrznej linii SN, stacji transformatorowej słupowej, napowietrznej linii 

NN z przyłączami w miejscowości Jagodne – w zakresie lokalizacji inwestycji 

w pasie drogi powiatowej nr 3674W, 

 wyraził zgodę na usunięcie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych zwisających 

nad drogą powiatową nr 2044W ( od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – 

Dąbrowa – Korczew) po lewej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania              

w miejscowości Łysów do początku cmentarza w tej miejscowości. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał usuwającego gałęzie do spełnienia warunków 

jakie obowiązują przy usuwaniu drzew rosnących w pasie drogowym. 

 

na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. 

 

            1. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Dąbrowskiego – radnego Gminy Skórzec            

o zakup rur do wykonania przepustu pod drogą powiatową nr 3605W,                      

na wysokości działki nr 289 oraz zakup ok. 30 samochodów żwiru do naprawy 

drogi.  Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu                       

w bieżącym roku nie widzi możliwości sfinansowania powyższych napraw, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości 

Tarków (działki nr: 152/4, 239/4, 239/7) w celu: budowy linii kablowej SN, 

budowy linii napowietrznej dwunapięciowej SN i NN po istniejącej trasie linii 

napowietrznej NN, budowy i demontażu linii napowietrznej NN, wymiany 

istniejących przyłączy napowietrznych, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3635W do projektowanego budynku nastawni lokalnej                       

na działce nr ew. 391 w miejscowości Januszówka, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W                        

w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa (działka nr 1805/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie stanowiska słupowego wraz z linią kablowo – 

napowietrzną NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

udzielonego decyzją nr D.6853.140.2012 z dnia 31.10.2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W                        

w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa (działka nr ew. 1805/2) w celu 

umieszczenia stanowiska słupowego wraz z linią kablowo – napowietrzną NN 

w terminie od 30.04.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną. 

 

            2. wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji spotkania kulturalnego dla 35 osób – 

uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej, w Domu Pracy Twórczej 

REYMONTÓWKA w Chlewiskach w dniu 13 maja br.     

            3. postanowił o zawarciu umów partnerskich z Gminą Korczew: 

 nr 5/2013, której celem jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja centrum 

miejscowości Korczew, gm. Korczew” realizowanego w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i Rozwój Wsi.  

 Nr 6/2013, której celem jest realizacja zadania pn. „Wirtualne panoramy gminy 

Korczew” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 



Rozwoju dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów 

tej osi.  

 

4. przyjął: Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla                

powiatu siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                   

na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

 

             5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

pn. „Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 – 2014 przez Powiat Siedlecki/ 

Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim i skierował                              

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie   pod obrady                                          

na najbliższej sesji Rady. 

            6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013 – 2015 przez Powiat Siedlecki/ Powiatową 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie  pod obrady na najbliższej sesji Rady. 

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. 

 

           1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie……….zadania 

z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy……… i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

Zarząd zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy 

…………… wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych                         

Powiatu Siedleckiego”. 

 

            2. rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej                            

w Siedlcach, postanowił o dofinansowaniu zakupu nowego specjalnego samochodu                        

do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych                           

oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska. 

            3. przyjął projekt aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2012/2013 od 1.05.2013 r.  

            4. przyjął projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2013/2014. 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy linii kablowej NN wraz z budową złącz 

kablowych oraz wymianą transformatora i szafki NN na stacji MODRZEW 2, 

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3641W, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy linii kablowej NN od stacji 

transformatorowej do słupów krańcowych linii napowietrznej, wymiany dwóch 

słupów linii napowietrznej NN, wykonania podziałów i wymiany 



transformatora na stacji w miejscowości Szczeglacin, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3934W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W (działka nr 339) 

w miejscowości Strusy w celu budowy linii kablowej oraz demontażu linii 

napowietrznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Józefin (działka nr 1228) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz  

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego                        

na działce nr 88, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W                     

w miejscowości Wojnów (działki nr ew.:  265/6, 741, 787/1) w celu 

umieszczenia przewodu linii napowietrznej NN w terminie od 30.04.2013 r.                            

do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W                      

w miejscowości Wojnów (działki nr ew.: 265/6, 741, 787/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na wymianie istniejących przewodów Al               

na przewody izolowane, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego w decyzji nr D.6853.99.2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.,            

 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3642W do projektowanego budynku hotelowego z zapleczem 

gastronomicznym na działce nr ew. 1972 w miejscowości                                 

Krzesk Królowa Niwa.  

 

            6. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach                  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych postanowił dofinansować do kosztów noclegów                      

i częściowego wyżywienia delegacji strażaków z Powiatu Oberhavel, która gościć będzie                    

w powiecie siedleckim w dniach 24 – 27 maja br.   

            7. postanowił o dofinansowaniu do organizacji Międzygminnych Zawodów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą się w dniu 15 maja br.                                             

w Szkole Podstawowej w Dziewulach. 

            8. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia PROMETEUSZ Siedlce  postanowił przeznaczyć 

środki finansowe na pokrycie kosztów transportu uczestników Mistrzostw Mazowsza                             

w Lekkiej Atletyce w dniu 16 maja br. w Otwocku. 

            9. postanowił o zakupie nagród, dla uczestników Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej 

„Dzikich Drużyn” SOKOLIK 2013. 

           10.pozytywnie rozpatrzył prośbę Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS 

w Siedlcach i wyraził zgodę na zmianę terminu n/w imprez:   

 Powiatowa Gimnazjada LZS w sztafetowych biegach przełajowych i Powiatowe 

Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych w sztafetowych biegach 

przełajowych – planowane na 26.04.2013 r., nowy termin 16.05.2013 r. , 

 Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji Powiatowego Dnia Dziecka planowany 

na  31.05.2013 r., nowy termin 29.05.2013 r.  

 

            11.wyraził zgodę na wsparcie finansowe organizacji obchodów 95 – lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowym Opolu. 



            12.wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzania Sprawozdania z realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego na lata  2004 - 2015 i przedkładania                        

do Przewodniczącego Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.   

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany w Uchwale                 

Nr XXI/126/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r. i skierował                                       

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                

merytorycznej Komisji. 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany w Uchwale                 

Nr XXI/125/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r. i skierował                                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie               

merytorycznej Komisji. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania 

spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                     

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

             4. zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2013/2014. 

 

            5. postanowił o zakupie nagród uczestnikom zawodów sportowych organizowanych                  

w ramach pikniku rodzinnego w dniu 9 czerwca br. przez Zespół Szkół w Wodyniach.  

            6. postanowił o ufundowaniu nagród uczestnikom konkursów organizowanych 

podczas XI „Rodzinnego Festynu Sportowo – Rekreacyjnego” przez nauczycieli, uczniów, 

rodziców wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w dniu 26 maja br. na terenie Zespołu 

Oświatowego w Żelkowie Kolonii.  

            7. postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów, medali i nagród rzeczowych 

laureatom turnieju finałowego Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag powiatu siedleckiego, który 

zorganizowany zostanie w dniu 4 czerwca br. na boisku Orlik w Siedlcach,                                       

przy ul. Pescantina 2. 

            8. postanowił ufundować puchary, laureatom VI Wiosennych Zawodów Strzeleckich 

Szkolnych Kół Ligi Obrony Kraju oraz uczniów niezrzeszonych o Puchar Starosty 

Siedleckiego. Zawody odbędą się w dniu 3.06.br na terenie Klubu Strzelectwa Sportowego 

DRAGON przy ul. Sokołowskiej 178.  

            9. rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowił                  

o dofinansowaniu zakupu medali dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji „Polska biega 2013”.  

            10.postanowił o dofinansowaniu zakupu medali laureatom Turnieju piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Zawody odbędą się                       

w połowie czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości 

Dąbrówka Ług. 

            11.wyraził zgodę na zakup upominków dla młodzieży gimnazjalnej z terenu                           

powiatu siedleckiego biorącej udział  w XIV Powiatowym Dniu Dziecka, organizowanym                              

w dniu 29 maja br. w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.  



            12.zapoznał się z informacją Stowarzyszenia Teatr FANUM z Siedlec. 

 

            13.odrzucił propozycję Stowarzyszenia tutajteraz, zakupu książki pt. „Życie literackie        

i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność”, z uwagi na ograniczone możliwości                 

budżetu powiatu. 

             14.rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Józefy Rychlik dotyczący wykonania 

remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Mokobody. Naprawy dróg będą 

sukcesywnie wykonywane w ramach remontów bieżących, pod nadzorem 

Wydziału Dróg,  

 uzgodnił projekt dotyczący przebudowy i budowy sieci energetycznej –                    

linii napowietrznej NN ze złączem kablowym, budowy przyłącza kablowego                

ze złączem kablowym w miejscowości Polaki. Uzgodnienie -  w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3675W zgodnie z decyzją  

Zarządu nr D.6853.1.19.2013 z dnia 18.03.2013 r., 

 zezwolił na zmniejszenie odległości z 8 m do 5,7 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Kamianki Wańki dla 

projektowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 

130, 131, 132/1, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu umieszczenia linii 

kablowej NN 0,4 kV  YAKXS 4x120 mm
2 

w rurach osłonowych, linii 

napowietrznej AsXSn 4x70+25 mm
2
, przyłącza napowietrznego AsXSn 

4x70+25 mm
2 

w terminie od 13.05.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

  
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew. 

234) w miejscowości Drażniew w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 278/2, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W                       

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr 575) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej NN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm
2                     

w rurach osłonowych, linii napowietrznej AsXSn 4x70+25 mm
2 

, stosownie               

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, udzielonego decyzją                                 

nr D.6853.21.2012 z dnia 27.02.2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Żelków Kolonia (działki nr ew.: 103/10, 533/1) w celu 

umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego NN YAKXS 4x35 mm
2             

do zasilania nieruchomości o nr ew. 103/12 w terminie od 15.05.2013 r.                        

do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                           

w miejscowości Żelków Kolonia (działki nr ew.: 103/10, 533/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza kablowego do 

zasilania działki nr ew. 103/12, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.9.2013 z dnia 18 lutego 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3632W do nieruchomości stanowiącej działkę                         

nr ew. 309/8 w miejscowości Pruszyn, 



 uzgodnił projekt dotyczący budowy przyłącza kablowego do zasilania 

nieruchomości na działce o nr ew. 274/1 w miejscowości Jasionka, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3636W, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej           

nr 3642W do projektowanego budynku hotelowego z zapleczem 

gastronomicznym na działce nr 1972 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa.   

 

na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 128/230/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 128/231/2013 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania 

finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2012”. Zarząd postanowił „Sprawozdanie” 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach                                         

celem zatwierdzenia. 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 

1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 912/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W (działka nr ew. 

533/1) w miejscowości Żelków Kolonia w celu budowy kanału sanitarnego 

grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłocznego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                                

w miejscowości Hołubla  w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

stosownie do zezwolenia wydanego w decyzji nr D.7332-26/07 z dnia                         

21 maja 2007 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę                               

nr ew. 245/1 w miejscowości Wołyńce. 

 

            4. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów, które będą 

podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka, organizowanego w dniu  9 czerwca br. 

w Czuryłach. 

            6. postanowił dofinansować zakup nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Harcerskiej, który odbędzie się w dniu 25 maja w amfiteatrze w Siedlcach. 

            7. przyjął Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2012                

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji.  

           8. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu                     

w Siedlcach o zwołanie w dniu 29 maja br. o godz. 10
00 

sesji Rady Powiatu z następującym 

porządkiem obrad:  

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/126/09                          

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r., 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/125/09                    

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r., 



 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania, 

 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/160/09 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty             

niż jednostka samorządu terytorialnego, 

 podsumowanie i wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego III Ogólnopolskiego 

Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom” 
 

na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r. 

 

            1. przyjął informację Starosty Siedleckiego w sprawie finansowania oświaty                               

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                                 

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. w związku ze sprzedażą działki nr 249 o powierzchni 1,8956 ha, położonej                         

w miejscowości Głuchów gmina Mordy, postanowił: 

 ustalił cenę wywoławczą działki na kwotę 200 000 zł, 

 ustalił wysokość wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 

 zaakceptował skład komisji przetargowej: 

Teresa Wasiluk - przewodniczący 

                Teresa Szymańska - członek 

                Andrzej Skaruz - członek 

                Emilia Soćko - członek   

                 - członek  

               Michał Adamczyk – członek 

 

            3. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Domu    

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach otwartego basenu kąpielowego, po dokonaniu: 

 fizycznej likwidacji poprzez wykonanie rozbiórkowych robót budowlanych, 

 utylizacji materiału rozbiórkowego, 

 rekultywacji miejsca po zlikwidowanym basenie.  

 

4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W (działka                              

nr ew. 590/1) w miejscowości Zbuczyn w celu budowy przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 671, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3640W                       

w miejscowości Bzów (działka nr ew. 753) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 7 w terminie             

od 29. 05. 2013 r. do 31. 12. 2050 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3640W                       

w miejscowości Bzów (działka nr ew. 753) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 7, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego w decyzji nr D.6853.130.2012 z dnia 15 października 2012 r., 



 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę                         

nr ew. 132/1 w miejscowości Podawce, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości 

Kaliski (działka nr ew. 94/1) w celu budowy i przebudowy linii NN                         

z przyłączami napowietrznymi, 

 zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 20 m do 15 m                          

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości 

Krzesk Królowa Niwa dla projektowanej inwestycji – budynku hotelowego            

z zapleczem gastronomicznym, na działkach nr ew.: 1972, 1988/4, 

  wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna ze ociętego drzewa – 

jesionu, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2044W,  na działce nr 1140 

obręb Łysów. Jednocześnie Zarząd zobowiązał zainteresowanego                                

do posadzenia co najmniej 1 szt. drzewa w ciągu powyższej drogi w terminie           

do dnia 30.10.2014 i powiadomienie o tym Starostwo. 

 

            5. postanowił o dofinansowaniu wyżywienia zawodnikom klubu KOLEKTYW 

Oleśnica, podczas wyjazdu na mecz do Ruchny w dniu 16 czerwca br.   

            6. postanowił ufundować nagrodę laureatowi XX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Chrześcijańskiej HOSANNA FESTIVAL, który odbędzie się w dniach 30.08 – 1. 09.2013 r.                

w Siedlcach.    

            7. postanowił o wsparciu finansowym organizacji Memoriału im. Henryka Guta                    

w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się w dniu 8 czerwca br. w godzinach 15
00 

– 18
30                                 

na stadionie lekkoatletycznym ARM,  przy ul. Prusa 6   w Siedlcach.  

            8. przyjął informacje: 

 nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji 

urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego, 

 o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach za rok 2012., 

 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze                 

powiatu siedleckiego w roku 2012, 

 o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2012/2013, 

 o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze                           

powiatu siedleckiego, 

 o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego `na obszarze powiatu 

siedleckiego, 

 o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

Oddział w Siedlcach w 2012 r., 

 nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016”i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            10.podjął uchwałę Nr 129/232/2013 w sprawie zasad oceny formalnej i merytorycznej 

wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na 



podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji                                    

Osób Niepełnosprawnych. 

            11.zaakceptował wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Nowa Szansa na 

Przyszłość”, zatwierdzonego pismem MJWPU.WWP-2.430-17070/12 z dnia 14.05.2013 r.  

na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2012 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                            

z wykonania budżetu za 2012 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                 

o przedłożenie pod obrady Rady. 

            3. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej 

REYMONTÓWKA w Chlewiskach, zawartej w piśmie DPT-31-4-13 z dnia 29 maja br.                    

i wyraził zgodę na dofinansowanie działalności jednostki w 2013 r. kwotą 100 000 zł.,               

jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Powiatu.   

          4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu           

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok i skierował                             

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

            5. podjął uchwałę Nr 130/233/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

            6. przyjął informację nt. rozliczenia kosztów poniesionych przez poszczególne gminy                  

z terenu powiatu siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013. 

            7. przyjął: 

 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego                         

w 2012 r., 

 sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego  na lata 2004 – 2015, 

 informację na temat przygotowania palcówek oświatowych do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2013 – 2014 i zapoznanie z projektami arkuszy 

organizacyjnych tych placówek na nowy rok szkolny, 

 informację Starosty Siedleckiego nt. prowadzonych inwestycji i remontów                           

w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu  

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            8. postanowił  dofinansować organizację Ogólnopolskiej Konferencji pn. 

ROZPRASZANIE NEUTRONÓW I METODY KOMPLEMENTARNE W BADANIACH FAZY 

SKONDENSOWANEJ. Konferencja zorganizowana zostanie w DPT REYMONTÓWKA                    

w Chlewiskach w dniach od 16 do 20 czerwca br. 

            9. wyraził zgodę na wsparcie finansowe opracowania i wydania dodatku Życia 

Siedleckiego, poświęconego promocji atrakcji turystycznych wschodniego Mazowsza.   



            10.zapoznał się z informacją Komisji Budżetu zawartą w piśmie BR.0012.2.4.2013                  

z dnia 29 maja br.  

na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. 

 

             1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

            2. zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                     

w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego. 

            3. zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającym uchwałę  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016. 

            4. podjął uchwałę Nr 131/234/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            5. zaakceptował projekt porozumienia o współpracy dotyczącej przedsięwzięcia pn. 

„XX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym i IX Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych”. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na współfinansowanie 

przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowania zasady zrównoważonego 

rozwoju na terenie powiatu siedleckiego.  

            6. wyraził zgodę na lokalizację gazociągu na działce nr 102, położonej                                          

w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce. 

            7. postanowił o wsparciu finansowym organizację festynu „Słoneczne Lato”                           

w Mordach. Festyn zorganizowany zostanie w dniu 30 czerwca br. na placu                                         

przy Szkole Podstawowej w Mordach.    

            8. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

i postanowił o dofinansowaniu wyjazdu uczniów szkoły – członków teatru dziecięcego 

„Fantazja” na występy artystyczno – teatralne: 

 w dniach 20 – 22 czerwca br. – przegląd teatralny w Płocku, 

 w dniu 22 czerwca br. – finał mazowiecki „Srebrna Maska 2013” – przegląd 

amatorskich teatrów dziecięcych w Radomiu. 

 

            9. zapoznał się z informacją, że w ramach Narodowego Programu Promocji Polska 

Przedsiębiorczość 2020,  decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu                    

i Usług Powiat Siedlecki został nominowany do tytułu Mazowiecki Powiat Roku 2013,                       

za pozyskiwanie i umiejętne wykorzystywanie środków finansowych z Unii Europejskiej                     

na rozwój powiatu.  Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej pakietu 

promocyjnego w ramach konkursu Mazowiecki Powiat Roku 2013. 

            10.zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej zawartą piśmie BR.0012.1.3.2013                   

z dnia 3 czerwca 2013 r.  

 

            11.rozpatrując wnioski postanowił: 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego NN w terminie od 11.06.2013 r. do 31.12.2043 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego NN do zasilania budynku na działce nr ew. 274/1, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji             

nr D.6853.1.23.2013 z dnia 25 marca br., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                      

w miejscowości Tokary (działka nr ew. 106) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego NN w terminie od 11.06.2013 r. do 31.12.2043 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                      

w miejscowości Tokary (działka nr ew. 106) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.13.2013 z dnia 11 marca 2013 r., 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy przyłącza kablowego do zasilania 

nieruchomości na działce nr ew. 198/18 w miejscowości Stok Lacki                       

ul. Gryczna, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                

nr 3633W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W                         

(działka nr ew. 759)  w miejscowości Czepielin Kolonia w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego                    

(działka nr ew. 481), 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                   

z drogi powiatowej nr 3667W do nieruchomości stanowiącej działki                                   

nr ew.: 353/1, 356/1, 359/1 w miejscowości Krzesk Majątek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

            12.wyraził zgodę na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.  

na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                               

w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

             3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Korczew 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu        

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

             4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce dotyczący odtworzenia rowów przy 

drodze powiatowej nr 3617W, na odcinku od miejscowości Żabokliki do firmy 

„OLAN”. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie w terminie 



późniejszym, po szczegółowym rozpoznaniu sprawy i konsultacjach                          

ze spółkami wodnymi oraz Wójtem Gminy Siedlce, 

 zaakceptował koszty budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3686W, 

od granicy miasta Siedlce do ul. Świerkowej w miejscowości Grabianów                    

o długości ok. 750 mb, w wysokości ok. 150 000 zł, 

 rozpatrzył wniosek Sołtysa i mieszkańców wsi Osiny Dolne i Jeruzale                      

w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3612W, przez miejscowość           

Osiny Dolne do miejscowości Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie w terminie późniejszym, po konsultacjach                        

ze spółkami wodnymi oraz Wójtem  Gminy Mokobody, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3632W na działkę nr 309/8 w miejscowości Pruszyn, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3638W, 3671W                        

w miejscowości Krzymosze ( działki nr ew.: 595/1, 595/2) w celu przebudowy 

linii energetycznej napowietrznej NN z przyłączami napowietrznymi oraz 

budowy linii energetycznej i przyłącza NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W, od drogi nr 698 

(działki nr: 140, 137/4, 165/1) w celu przebudowy linii elektroenergetycznej 

NN wraz z przyłączami oraz drogi powiatowej nr 3631W (działka nr 124)                    

w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego, w miejscowości 

Pruszynek, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3666W, 3638W 

w miejscowości Cielemęc (działki nr ew.: 423/4, 82/1, 481) w celu 

umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego w terminie                                   

od 26.06.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3666W, 3638W 

w miejscowości Cielemęc (działki nr  ew.: 423/4, 82/1, 481) w celu 

prowadzenia robót polegających na wykonaniu energetycznego przyłącza 

kablowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego                            

w decyzji nr D.6853.98.2012 z dnia 30 lipca 2012 r., 

 wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Spedycyjnemu TRADE TRANS sp. z o.o.              

w Warszawie na podcięcie niektórych konarów drzew w ciągu ul. Łukowskiej 

w Siedlcach, od granicy administracyjnej miasta do ronda DK2 celem 

podniesienia skrajni drogi, w związku z przewozem wagonów na naczepach 

samochodowych. 

 

            5. wyraził zgodę na usunięcie 6 szt. drzew (4 jesiony, 1 kasztanowiec, 1 wierzba)                  

oraz na przycięcie pozostałych drzew (11 szt.), rosnących na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom i budynkowi 

szkoły.    

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 133/235/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z wykonaniem remontu drogi powiatowej                        

nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki. 

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                         

w miejscowości Żelków Kolonia w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                  



nr I.7332 – 60/06 z dnia 7 listopada 2006 r. oraz decyzją nr D.6853.1.41.2013 

z dnia 27 maja br., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                            

w miejscowości Hołubla w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

stosownie do zezwolenia wydanego w decyzji nr D.7332-26/07                                   

z dnia 21 maja 2007 r.  

 

            3. podjął uchwałę Nr 133/236/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

            4. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników II Międzygminnych 

zawodów jazdy na rolkach „Nie daj się wyrolkować”. Zawody odbędą się w dniu 7 lipca br. 

na trasie Ciosny – Borki Paduchy. 

            5. przyjął informację dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego                

Nowe Iganie o zmianie miejsca zawodów – Międzynarodowego Turnieju IWF                                    

im. Eugeniusz Bryzka w podnoszeniu ciężarów. Turniej  powyższy nie odbędzie się                           

w Siedlcach, lecz w Gimnazjum w Skórcu ul. Siedlecka 9 w dniu 22 czerwca 2013 r.   

            6. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego                      

Rady Powiatu: 

projekty uchwał Rady Powiatu: 

 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego             

Powiatu Siedleckiego  wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, 

 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego                             

za 2012 rok, 

 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012 rok, 

 w sprawie przekazania Gminie……….zadania z zakresu zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy………, 

 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2013 – 2016”, 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok                               

Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                            

Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016, 

 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 roku, 

 w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych, 

przekazał również: 

 informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2012 rok, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2012 – 2016 za 2012 rok, 

 sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji 

kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach, 

 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości               

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2012 roku, 



 sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla  Powiatu Siedleckiego                                     

na lata 2004 – 2015, 

 ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu siedleckiego, 

 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2012/2013, 

 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego                          

w 2012 r., 

 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze                       

powiatu siedleckiego, 

 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego                        

na obszarze powiatu siedleckiego, 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2012 roku, 

 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2012 roku 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 134/237/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 134/238/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom 

wodnym działającym  na terenie powiatu siedleckiego. 

            3. zaakceptował projekt umowy z Gminną Spółką Wodną w Mordach w sprawie 

dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na 

konserwacji i renowacji rowów na długości 4 300 mb położonych w miejscowościach: 

Radzików Wielki, Radzików Oczki, Radzików Kornica. 

            4. podjął uchwałę Nr 134/239/2013 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                 

w 2013 r.  

            5. wyraził zgodę na umorzenie należności wraz z odsetkami za nieterminowe płatności 

za usługi geodezyjne - należność wg r-ku nr 961/2013. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 134/240/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z wykonaniem prac utrzymaniowych drogi 

powiatowej  nr 3612W  w miejscowości Osiny Dolne. 

            7. podjął uchwałę Nr 134/241/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Tęczki                          

gm. Zbuczyn. 

            8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działki nr: 575, 570/1) w celu budowy i przebudowy sieci 

energetycznej – linii napowietrznej NN oraz przyłącza kablowego, 

 zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3612W                                        

w miejscowościach: Mokobody – działki nr ew.: 426/2, 426/3, Osiny Dolne – 

działki nr ew.: 31/2, 319, 96 linii kablowej SN oraz słupa linii napowietrznej 

SN, na następujących warunkach: 1. linię kablową zlokalizować maksymalnie 



blisko granicy pasa drogowego, 2. głębokość ułożenia kabla w ziemi powinna 

być nie mniejsza niż 1 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być 

umieszczona taśma ostrzegawcza, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej            

nr 3635W na działkę nr ew. 622/4 w miejscowości Dziewule, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3656W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3647W (działki nr ew.: 

669/2, 747) w miejscowości Kamieniec w celu przebudowy sieci i urządzeń 

energetycznych SN i NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Helenów w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce nr 375/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Wólka Soseńska w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr 110, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W                       

w miejscowości Tworki w celu budowy przyłącza kablowego NN, zgodnie              

z decyzją nr D.6853.93.2012 z dnia 23 lipca 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W                      

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 500) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego w terminie od 5.07.2013 r.                           

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 wyraził zgodę na wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 3657W 

w miejscowości Dziewule, przy działkach nr: 968, 970 na odcinku ok. 60 mb. 

Wykonanie odwodnienia polegać ma na odtworzeniu istniejącego rowu, 

wykonaniu dwóch studzienek chłonnych oraz wykonaniu wjazdu na działkę           

nr 970, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ulicy Glinianej w Mordach o pilną naprawę 

drogi powiatowej nr 3669W oraz chodnika. Droga zniszczona została podczas 

wykonywania kanalizacji sanitarnej. Zarząd, biorąc pod uwagę zakres prac                 

do wykonania oraz konieczność wykonania dokumentacji nie widzi możliwości 

naprawy drogi, ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu 

powiatu, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Trzciniec (działka nr ew. 702) w celu umieszczenia 5 szt. poprzecznych przejść 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

 uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skórzec dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii           

400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Gołąbek, 

Dąbrówka Ług, Skórzec, Dąbrówka Stany, Nowaki, w zakresie 

zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych, 

 wyraził zgodę Proboszczowi Parafii Domanice na nieodpłatne przekazanie 

drewna (w zamian za uprzątnięcie) ze złamanej podczas silnego wiatru brzozy 

rosnącej na działce nr 1390/2, obręb Domanice w pasie drogi powiatowej             

nr 3655W, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna z wywróconego przez 

wichurę drzewa (lipy), które rosło w pasie drogi powiatowej nr 3940W                  

w miejscowości Krześlin, na wysokości działki nr 632, w zamian za jego 



uprzątnięcie i nie żądanie roszczeń z tytułu powstałych zniszczeń w uprawie 

polowej, 

 wyraził zgodę na bezpłatne przechowywanie piaskarki przez Firmę Handlowo 

– Usługową            

 

na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 135/242/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian                                           

w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710,                         

rozdział 71014/.  

            2. podjął uchwałę Nr 135/243/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian                                                

w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710,                          

rozdział 71013/.  

            3. podjął uchwałę Nr 135/244/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian                                            

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, 

rozdział 71095/. 

            4. zapoznał się z pismem Wójta Gminy Suchożebry Nr GSI.4040.1.2013                                     

z dnia 27 czerwca br. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem 

festynu: Złota Jesień w Suchożebrach, który odbędzie się w dniu 1 września br. 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W pomiędzy 

miejscowościami Kotuń – Józefin (działki nr ew.: 1228, 1404/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego NN wraz ze złączem i słupem oraz modernizacji 

istniejącej linii napowietrznej NN, 

 uzgodnił projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej SN i NN, budowy stacji transformatorowych 

słupowych SN i NN w miejscowości Wólka Wiśniewska, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3658W, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                 

z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

295, 296 w miejscowości Jasionka, 

 zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Trzciniec (działka nr ew. 647), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                     

i tłocznej. 

 

            6. zaakceptował kandydatów na Powiatową Starościnę i Powiatowego Starostę 

Dożynek Województwa Mazowieckiego w Miętnem k/Garwolina. 

            7. z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu, postanowił                                    

nie udzielić dofinansowania III Rajdu Drohiczyńskiego. 

na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 136/245/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.   

 

            2. podjął uchwałę Nr 136/246/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

dróg niepublicznych na terenie Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 



            3. zapoznał się z pismem Wójta Gminy Korczew z dnia 1 lipca br.  Starosta Siedlecki 

postanowił o objęciu honorowym patronatem imprezy plenerowej pn. „Zielony Korczew                    

i Targi dla Wsi”, organizowanej w dniach 3-4 sierpnia br. 

            4. zatwierdził propozycję umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Siedlce                                  

a Powiatem Siedleckim i Gminą Siedlce dla realizacji projektu polegającego na określeniu 

obszaru funkcjonalnego oraz zdefiniowaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych                 

Doliny Bugu.  

 5. podjął uchwałę Nr 136/247/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 6. postanowił o wypłaceniu odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków nr 360/18 o pow. 0,1035 ha, położoną w miejscowości Strzała, gmina Siedlce                    

w kwocie 75.000 zł według operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej. 

            7. wyraził zgodę na wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego  

z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Siedlecki 

własności działki nr 1016 zajętej pod drogę powiatową oraz wykonanie dokumentacji 

geodezyjnej mającej na celu podział działek nr 1006, 1014 i 1017 w celu wydzielenia części 

działek zajętych pod drogę i wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie 

decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Siedlecki własności 

nieruchomości zajętych pod drogę powiatową. 

            8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W (działka                    

nr ew. 533/1) w miejscowości Żelków Kol. ul. Spokojna w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce nr 101/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W (działka                        

nr ew. 699) w miejscowości Wodynie w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach nr: 889, 890, 891, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki                

nr ew.: 198/16, 526) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego, 

 zezwolił ZELTECH Siedlce ul. Brzeska 139 na zajęcie pasa drogi powiatowej 

nr 3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ew.: 198/16, 526) 

w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W (działka                       

nr ew. 94/1) oraz drogi powiatowej nr 3666W (działki nr ew.: 199/1, 209, 

221/1) PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, z pełnomocnictwa 

którego wystąpiła firma Usługi Elektrotechniczne Siedlce                                         

ul. Wyszyńskiego 11/31 w celu budowy i przebudowy sieci energetycznej – 

napowietrznej linii NN, 

 uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kotuń dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV 

Miłosna -  Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości Kotuń, 

 uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kotuń dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV 



Miłosna -  Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Bojmie, Jagodne, 

Sionna, Mingosy, Wilczonek, Chlewiska, Pieróg, 

 zezwolił PHU „INWOD”  Lubartów, ul. Nowodworska 5 na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew w miejsc. Hołubla 

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, 

 uzgodnił projekt Firmy Projektowo – Usługowej „Darfik” Siedlce,                              

ul. Wyszyńskiego 33/55 pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej                                 

(działka ew. nr 807) w miejscowości Przygody gm. Suchożebry”. 

 

na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2013 r. 

 

          1. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom 

placówek oświatowych: 

 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,               

na okres 6 miesięcy tj. od 27 lipca 2013 r. do 26 stycznia 2014 r., 

 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy              

tj. od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r., 

 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

na okres 6 miesięcy tj. od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r.   

Wysokość dodatku motywacyjnego dla w/w osób wynosi 20 % ich stawki wynagrodzenia 

zasadniczego. 
 

            2. przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                          

na rok 2014”. 

 

            3. wyraził zgodę na wpisanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych przez Starostę Siedleckiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                     

w Wojnowie. 

 

            5. wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Wodynie                          

w wysokości 5 804,92 zł, na udrożnienie sieci drenarskiej w miejscowości Rudnik Duży – 

gmina Wodynie – dział drenarski Nr 29 – zbieracz A. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Januszówka, poparty przez radnego Powiatu 

Pana Kazimierza Prochenkę o wykonanie odwodnienia (odtworzenie rowu)            

w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka, na długości 

ok. 300 mb po jednej stronie drogi oraz wykonanie 8 zjazdów na posesje. 

Zarząd widzi potrzebę wykonania powyższych inwestycji, jednak z uwagi             

na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie                

to możliwe (inwestycja nie zaplanowana w budżecie powiatu na 2013 r.), 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3636W do działki nr ew. 265/10 w miejscowości 

Jasionka, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna (działka nr ew. 533/1) w celu 

umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia 

na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.26.2013 z dnia 

25 marca 2013 r., 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna (działka nr ew. 533/1)                         

w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego w terminie                               

od 17.07.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną. 

 

na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 138/248/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.   

            2. podjął uchwałę Nr 138/249/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.  

            3. wyraził zgodę na ufundowanie nagród laureatom konkursów o tematyce 

ekologicznej organizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”.  

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce 

z pełnomocnictwa którego wystąpił „EL-TOM” Sokołów Podlaski ul. 8 Sierpnia 10/8 

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowościach: Ługi Rętki  

(działka nr ew. 291/1), Chromna (działka nr ew. 295) w celu przebudowy linii 

napowietrznej na kablową, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce  

z pełnomocnictwa którego wystąpił „ELMAZ” Siedlce ul. Ogińskich 25                                 

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka 

nr ew. 1249/1) w celu dobudowy odcinka linii napowietrznej NN, wymiany istniejącej 

linii NN na izolowaną oraz wymianę słupa, 

 zezwolił Zakładowi Elektrycznemu, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2 na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1)                

w celu budowy linii napowietrznej NN, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu 

umieszczenia linii napowietrznej NN, 

 zezwolił „ZELTECH” Siedlce ul. Brzeska 139 na zajęcie pasa drogi powiatowej  

nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)  w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)  

w celu umieszczenia przyłącza kablowego, 

 zezwolił „ZELTECH” Siedlce ul. Brzeska 139 na zajęcie pasa drogi powiatowej  

nr 3671W w miejscowości Krzymosze (działki nr ew.: 272/1, 595/1)  w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3671W w miejscowości Krzymosze (działki nr ew.: 272/1, 595/1)  

w celu umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego, 

 zezwolił „ZELTECH” Siedlce ul. Brzeska 139 na zajęcie pasa drogi powiatowej                 

nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego energetycznego, 



 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew.538) w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego, 

 zezwolił PHU „INWOD” Lubartów ul. Nowodworska 5 na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla w celu wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

5. wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pt.   

„XIV Mazowiecki Turystyczny Rajd Samochodowy” zgodnie z prośbą Prezesa Zarządu 

Oddziału PTTK PODLASIE w Siedlcach. 
 

na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 139/250/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

drogi niepublicznej na terenie Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 
 

 2. wyraził zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz na ustanowienie 

służebności przesyłu na działce nr 102, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce 

dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy 

Mińsk Mazowiecki. 
 

 3. zaakceptował powierzenie gminom realizacji zadania Powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na zasadach określonych w projekcie „Porozumienia”.  

 4. postanowił wybrać wariant III usunięcia dwóch drzew rosnących w pasie 

drogowym, gdzie koszt wycinki drzew wyniesie 307,50 zł brutto. 

Uprzątnięcie miejsca pracy w zamian za zabranie ściętych drzew. 
 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce 

w imieniu którego wystąpiło Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce                       

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 1750) w celu przebudowy linii energetycznej napowietrznej NN 

230/400V wykonanej przewodami AL4x50 na izolowane przewodem AsXSn 4x70 m   

do zasilania budynku mieszkalnego, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 189 w miejsc. Kępa gm. Kotuń, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W (działka              

nr ew. 351) w miejsc. Seroczyn gm. Wodynie w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego planowanego na działce 60/1 i 60/2.  

 

na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 140/251/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  
 



 2. podjął uchwałę Nr 140/252/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej              

nr 3612W Mokobody – Nakory w miejscowości Stany Duże. 

 

 3. podjął uchwałę Nr 140/253/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.  

 

 4. podjął uchwałę Nr 140/254/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. finansowane z działu 

710, rozdziału 71095. 

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na wykonanie doraźnego remontu drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – 

Nakory – Patrykozy na odcinku o nawierzchni żwirowej. Szacunkowy koszt 

uzupełnienia żwiru i wyprofilowania drogi równiarką to ok. 2.500 zł. Decyzja o ujęciu 

remontu drogi w planie wydatków majątkowych Powiatu na rok 2014, podjęta 

zostanie na etapie opracowywania projektu budżetu Powiatu na 2014 rok, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejsc. Czepielin Kolonia gm. Mordy 

(działka nr ew. 759) w celu umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego, 

 zezwolił Zakładowi Elektrotechnicznemu „Zeltech” Siedlce, ul. Brzeska 139 na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejsc. Czepielin – Kolonia gm. 

Mordy (działka nr ew. 759) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego energetycznego, 

 zezwolił Wójtowi Gminy Mokobody z pełnomocnictwa którego wystąpił  

 ul. Witosa 15, Włodawa na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3662W w miejsc. Zaliwie – Piegawki (działka nr ew. 69, 23/1, 54) oraz 

drogi powiatowej nr  3661W w miejsc. Zaliwie – Szpinki (działka nr ew. 141) w celu 

budowy kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił Wójtowi Gminy Siedlce na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) 

(działka nr ew. 665) w celu budowy sieci energetycznej – kablowej linii oświetlenia 

ulicznego, pomiędzy miejscowościami Rakowiec – Wołyńce, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka           

nr ew. 380/1) w miejsc. Kaczory gm. Wiśniew w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego znajdującego się na działce                   

nr ew. 86/1, 

 zezwolił Elinvest ul. Młynarska 19/71, Siedlce na uzgodnienia projektu pn. „Budowa 

sieci energetycznej SN 15kV i NN 0,4kV w miejscowości Strusy gm. Paprotnia”, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 136/5 w miejsc. Borki Wyrki gm. 

Zbuczyn, 

 odmówił zezwolenia PHU „INWOD” Lubartów, ul. Nowodworska 5 na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W ul. Unitów Podlaskich w miejsc. Hołubla  

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, 

 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce  

z pełnomocnictwa którego wystąpił Elinvest ul. Młynarska 19/71, Siedlce na 

zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – 



Domanice (działka nr ew. 833) w miejsc. Łupiny gm. Wiśniew w celu budowy 

przyłącza kablowego NN 0,4kV, wymianę słupów linii napowietrznej oraz przyłączy 

napowietrznych NN 0,4kV, 

 zezwolił PHU „INWOD” Lubartów, ul. Nowodworska 5 na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew w miejsc. Hołubla w celu prowadzenia 

robót polegających na przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu 

użyteczności po prowadzonych wcześniej robotach związanych  

z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, 

 dokonał sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu  

w Siedlcach nr D.6852.184.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. oraz w decyzji Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr D.6852.186.2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 zezwolił Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw  

Terenowych I w Siedlcach na nieodpłatne umieszczenie tablic informacyjnych  

o nazwie form ochrony przyrody w pasie dróg powiatowych na terenie gm. Kotuń. 

 

na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2013 r. 

 

            1. postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów, medali i nagród dla laureatów 

konkurencji sportowych, odbywających się w ramach Festynu Sportowo – Rekreacyjnego 

organizowanego przez Dyrektora Gimnazjum w Skórcu wspólnie z Zarządem GLUKS 

„Naprzód” Skórzec w dniu 25 sierpnia br. na obiektach Gimnazjum w Skórcu. 

            2. postanowił o zwrocie kosztów podróży dla trzech osób,  które przebywały                       

we Francji w dniach 2 – 8 czerwca br. Wyjazd - w ramach projektu realizowanego                      

przez samorząd partnerski - Miasto Nevers.  

            3. przyjął sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za I półrocze 2013 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                               

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.\          

           4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W                       

w miejscowości Pieńki w celu prowadzenia robót polegających na rozbiórce 

zjazdu z w/w drogi na działkę o nr ew. 14/2, zgodnie z uzgodnionym projektem 

rozbiórki drogi dojazdowej do placu tymczasowej wiertni związanej                          

z poszukiwaniem gazu ziemnego i ropy naftowej wraz ze zjazdem z drogi 

powiatowej i przyłączem wodociągowym, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę                             

nr ew. 247/4 w miejscowości Borki Kosiorki, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W                           

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu wykonania wymiany 

słupa oraz przewodów linii napowietrznej, stosownie do zezwolenia                          

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr DE.6853.1.15.2011                              

z dnia 11 lipca 2011 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W                         

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej oraz wymiany słupa w terminie od 21.08.2013 r.                           

do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną , 

 wyraził zgodę na wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogi 

powiatowej nr 3612W, których wiek nie przekracza 10 lat, na wysokości 



działki nr 350 obręb Osiny Dolne oraz zobowiązał do uprzątnięcia terenu               

po wycince, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za wycięcie 

drzewa (jesionu) rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3938W                                  

w miejscowości Księżopole Smolaki oraz uprzątnięcie terenu po wycince. 

Jednocześnie wycinający drzewo zobowiązany jest do posadzenia 1 szt. drzewa 

w ciągu powyższej drogi w terminie do dnia 30 maja 2014 r. i powiadomić               

o tym Starostwo, 

 nie wyraził zgody na wypłatę odszkodowania w wysokości 6.453 zł                            

za uszkodzenia w pojeździe samochodowym spowodowane przez wtargnięcie 

dzikiego zwierza  (dzika) pod nadjeżdżający samochód na drodze powiatowej 

nr 3604W w dniu 28 maja 2013 r., 

 przekazać Towarzystwu Ubezpieczeniowemu UNIQA – ubezpieczycielowi dróg 

powiatowych dokumentację dotyczącą wypłaty zasądzonej przez Sąd Rejonowy 

w Siedlcach I Wydział Cywilny kwoty 26.449,43 zł w związku ze zdarzeniem 

drogowym w dniu 1 lipca 2010 r. na drodze powiatowej Siedlce – Korczew               

w miejscowości Żabokliki.  

 

na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie                    

na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

            2. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że propozycja połączenia powiatowych 

inspektoratów nadzoru budowlanego ziemskiego i grodzkiego w Siedlcach utrudni dostępność 

mieszkańcom powiatu do służb nadzoru budowlanego, pogorszy funkcjonowanie 

wykonywanej kontroli z uwagi na specyfikę usług budowlanych na terenach wiejskich,                      

a jednocześnie nie spowoduje ograniczenia kosztów. Zarząd zauważa, że co najmniej                   

od czterech lat budżet na obsługę PINB w Siedlcach utrzymuje się na niezmienionym poziomie 

i nie daje możliwości na bardziej efektywną obsługę zadań. Połączenie w/w służb nadzoru 

budowlanego nie będzie służyć usprawnieniu ich funkcjonowania ani oszczędnościom 

finansowym. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na połączenie powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego ziemskiego i grodzkiego w Siedlcach. 

            3. rozpatrując wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach 

nie wyraził zgody na odstąpienie od obciążania kosztami za korzystanie z mediów 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach, z uwagi na brak podstaw 

prawnych. Zarząd stoi na stanowisku, aby dokonać zmiany umowy użyczenia lokali 

polegającej na zwolnieniu przez PINB w Siedlcach lokali nie użytkowanych i ponownego 

opomiarowania lokali użytkowych.   

            4. zatwierdził normy zużycia paliw, olejów i smarów w maszynach i urządzeniach 

użytkowanych przez Wydziału Dróg Obwód Drogowo – Mostowy w Broszkowie i Mordach.          

           5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu budowy przyłącza kablowego 

NN, dobudowę toru linii napowietrznej NN, wymianę linii napowietrznej NN 

oraz wymianę przyłącza napowietrznego NN, 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W                       

w miejscowości Mordy ul. Pusta (działka nr ew. 1586/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na wymianie słupa i przewodów energetycznych, zgodnie  

z decyzją nr D.6853.112.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W                       

w miejscowości Mordy ul. Pusta (działka nr ew. 1586/1) w celu umieszczenia 

sieci energetycznej tj. wymianie słupa i przewodów energetycznych                       

w terminie od 10.09.2013 do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę                       

nr ew. 241/5 w miejscowości Mościbrody, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy energetycznej linii napowietrznej                             

z przyłączem do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości             

Przywory Duże, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej      

nr 3635W, 

 zmienił na wniosek strony decyzję nr D.6852.60.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. 

i wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2696/1) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w terminie od 20.08.2013                         

do 8.09.2013 r., 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej SN –              

15 kV i  NN – 0,4 kV  oraz stacji transformatorowej 15/04 kV Borki Sołdy 1              

nr 1622”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                      

nr 3636W. 

 

            6. przyjął informacje: 

 na temat udzielonych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                    

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                 

z zakresu ratownictwa medycznego, 

 o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego, 

 Urzędu Marszałkowskiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych                 

na terenie Powiatu Siedleckiego i stopień ich wykorzystania, 

 o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe                   

ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2013 r. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.  

na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 143/255/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 143/256/2013 w sprawie przedstawienia „Informacji                             

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                       

2013 – 2016 za I półrocze 2013 roku”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu                    

w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

            3. podjął uchwałę Nr 143/257/2013 w sprawie przedstawienia „Informacji                           

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 



Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach za I półrocze 2013 roku”.  Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                                      

w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację” w brzmieniu stanowiącym załącznik                        

do niniejszej uchwały. 

            4. podjął uchwałę Nr 143/258/2013 w sprawie przedstawienia „Informacji                               

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2013 roku”.  Zarząd 

postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                      

w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację” w brzmieniu stanowiącym załącznik                               

do niniejszej uchwały. 

             5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie    

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady                                                  

w dniu 5 września br. 

            6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                            

w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 5 września br. 

            7. zapoznał się z propozycją zawarcia umowy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem 

Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu na świadczenie usług.   

            8. postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla laureatów konkursów 

organizowanych w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, których 

rozstrzygnięcie nastąpi podczas festynu „Dokopiny Ziemniaka” w Przesmykach w dniu                     

22 września br.   

            9. podjął uchwałę Nr 143/259/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową skrzyżowań dróg powiatowych:  

nr 3608W i 3610W z drogą gminną – ul. Rynek oraz nr 3610W z drogą gminną – ul. Cicha                 

w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody. 

            10.rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za wycięcie                

5 sztuk drzew (wiązy) rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3633W                   

na działce nr ew. 306/1 wraz z uprzątnięciem terenu. Zarząd zobowiązał 

wycinającego do posadzenia 5 sztuk drzew w ciągu powyższej drogi,                       

w terminie do 30 maja 2015 r. i powiadomienia o tym Starostwo, 

 uzgodnił projekt budowlano – wykonawczy ul. Rynek w miejscowości Niwiski, 

w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3610W oraz  drogą powiatową 

nr 3608W, uzgodnił projekt budowlano – wykonawczy ul. Cicha                                

w miejscowości Niwiski, w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową                    

nr 3610W, 

 uzgodnił projekt dotyczący budowy linii energetycznej napowietrznej                        

i kablowej SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii 

energetycznej napowietrznej i kablowej NN 0,4 kV wraz z przyłączami 

napowietrznymi i przyłączem kablowym w miejscowości Krzymosze,                     

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3638W, 

3671W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) oraz w miejscowości                             



Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W                       

w miejscowości Ozorów w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

w terminie od 30.08.2013 r. do 31.12.2033 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W                       

w miejscowości Ozorów w celu prowadzenie robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 28 – 30 sierpnia 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W                       

w miejscowości Strzała ul. Długa (działka nr ew. 361) w celu umieszczenia 

sieci energetycznej tj. linii kablowej NN w terminie od 29.08.2013 r.                      

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W                       

w miejscowości Strzała ul. Długa (działka nr ew. 361) w celu budowy 

przyłącza kablowego NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.147.2012 z dnia                 

13 listopada 2012 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W                        

(działka nr ew. 1522) w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury w celu 

budowy przyłącza energetycznego NN do budynku socjalno – gospodarczego 

(działka nr ew. 1523/1), 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr 3686W do działki nr ew. 139/2  w miejscowości 

Grabianów, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3636W do działki nr ew. 228 w miejscowości 

Mościbrody, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Tokary o przebudowę drogi 

powiatowej nr 3663W, na odcinku Kolonia Tokary – Hruszew. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2014 r.  

 

            11. przyjął: 

 informację  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla beneficjentów z terenu                

powiatu siedleckiego, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                     

za okres I półrocza 2013 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa                        

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2013 r., 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu 

siedleckiego, 

 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach, 



 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                  

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Siedlcach za okres I półrocza 2013 r., 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON                             

za I półrocze 2013 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy 

mieszkańcom powiatu siedleckiego 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            12.postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej                     

Starostwa Powiatowego w Siedlcach składników majątku stanowiących zbędny zapas,                     

po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.  

            13.wyraził zgodę na dofinansowanie do wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Europy               

w Kick-Boxingu.  

            14.postanowił nie dofinansowywać organizacji II Gminnego Święta Pieczonego 

Ziemniaka, które odbędzie się 22 września br. w Januszówce.   

            15.postanowił dofinansować zakup nagród dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół 

PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy ZR PCK. 

            16.postanowił o zatwierdzeniu zmian w projekcie organizacyjnym Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2013/2014. 

            17.postanowił o przyjęciu wpłaty na konto Starostwa w wysokości 570 € z tytułu 

zwrotu 50% kosztów podróży 4 osobowej delegacji z Powiatu Siedleckiego do Nevers                         

w terminie 2 – 8 czerwca br. zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przez Sekretarza 

Powiatu. Dokonaną wpłatę należy po przeliczeniu na PLN zarachować na zmniejszenie 

kosztów i wydatków 2013 r. dotyczących podróży zagranicznych w zakresie promocji 

Powiatu. 

na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaliski i Dąbrowa poprzez przebudowę drogi 

powiatowej wraz z ciągami pieszymi i systemem odwodnień” w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Przesmyki i skierował                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady                                       

w dniu 5 września br.   

            2. postanowił o ufundowaniu nagród (pucharów), dla hodowców zwierząt z terenu 

powiatu siedleckiego, biorących udział w  IX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, 

która zorganizowana zostanie w dniach 7 – 8 września br.  

            3. wyraził zgodę na zmianę terminów imprez sportowych: 

 56 zawodów LA dla SP i Gimnazjów pn. „Szukamy talentów w środowisku wiejskim” 

– zaplanowane na 25.09.2013 r. , nowy termin 18.09.2013 r., 



 Otwarte Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe – zaplanowane na 17.09.2013 r.,                  

nowy termin 12.09.2013 r.  

 

4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                     

w Chlewiskach w I półroczu 2013 r. 

 

            5. przyjął informację nt. działalności Zakładu w Żelkowie Mazowieckiego Centrum 

Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                           

z drogi powiatowej nr 3636W do działki nr ew. 259/2 w miejscowości 

Mościbrody, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

1229) w miejscowości Józefin w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 64, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3612W do działki nr ew. 350/2 w miejscowości 

Podnieśno, 

 uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zbuczyn dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 

energetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” obejmujący część gruntów 

miejscowości Borki Wyrki i Ługi Rętki w Gminie Zbuczyn, w zakresie 

zagospodarowania terenu przyległego do pasa dróg powiatowych, 

 zezwolił Inwestorowi na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w celu 

budowy zjazdu publicznego na działkę nr 456/2 w miejscowości Dziewule, 

 uzgodnił projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 3621W. 

 

         7. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach                 

o zwołanie w dniu 5 września br. o godz. 9
00 

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem 

obrad: 

 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016, 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok 

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaliski i Dąbrowa poprzez przebudowę drogi 

powiatowej wraz z ciągami pieszymi i systemem odwodnień” w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 

II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Przesmyki.   

 

na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r. 

 

            1. przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian  w Uchwale 

Budżetowej na 2013 rok Powiatu  Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            2. podjął uchwałą Nr 145/260/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.   



 

            3. podjął uchwałą Nr 145/261/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710,                       

rozdz. 71095/. 

            4. podjął uchwałą Nr 145/262/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 010, rozdz. 01005/.  

            5. podjął uchwałą Nr 145/263/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710,                       

rozdz. 71014/. 

 

            6. podjął uchwałą Nr 145/264/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

drogi niepublicznej na terenie Gminy oraz Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

           7. podjął uchwałą Nr 145/265/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

niektórych dróg niepublicznych na terenie Gminy Paprotnia do kategorii dróg gminnych. 

            8. przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Wiśniew 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu       

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            9. przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: 

„Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego oraz wzrost dostępności                          

i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę ulic Rynek, Cicha, Topolowa, Spokojna 

w m-ci Niwiski” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”                            

w partnerstwie z Gminą Mokobody i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            10.rozpatrując wnioski postanowił: 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                          

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego NN w terminie od 13.09.2013 r. do 31.12.2044 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

   zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                       

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) na czas prowadzenia robót 

związanych z umieszczeniem przyłącza kablowego energetycznego, stosownie 

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                            

nr D.6853.1.40.2013 z dnia 13 maja 2013 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W                         

w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew.: 583, 570/2) na czas 

prowadzenia robót – budowa linii kablowej NN, zgodnie z decyzją                              

nr D.6853.29.2012 z dnia 19 marca 2012 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W                            

w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew.: 583, 570/2) w celu 

umieszczenia linii kablowej NN i przyłączy napowietrznych, w terminie                   

od 9.09.2013 do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W (działka nr                  

ew. 1140) w miejscowości Łysów w celu wymiany istniejącej linii 

napowietrznej NN dla potrzeb budynku produkcyjnego na działce nr ew. 369, 



  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W (działka nr   

ew. 1140) w miejscowości Łysów w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 380/3, 

   zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka                   

nr ew. 538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu budowy przyłącza 

gazu ziemnego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce                           

nr ew. 430/7, 

   uzgodnił projekt dotyczący przebudowy i budowy sieci energetycznej – stacji 

transformatorowej słupowej, napowietrznej linii SN, kablowej linii SN, 

napowietrznej linii NN wraz z przyłączami i oświetleniem, przyłączy 

kablowych w miejscowości Borki Kosy, 

  stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.161.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.                  

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W    

w miejscowości Pieńki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego                   

do tymczasowej wiertni gazu łupkowego oraz odstąpił od pobierania opłaty 

rocznej za w/w urządzenie, 

  wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za wycięcie 

drzew (kasztanowiec, jesion) rosnących na działce nr 2697/2 obręb Hołubla, 

stanowiącej drogę powiatową nr 3617W wraz z uprzątnięciem terenu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do posadzenia 2 szt. drzew                 

w ciągu powyższej drogi w terminie do dnia 30.05.2014 r. i powiadomienie                

o tym Starostwo, 

   rozpatrzył wniosek radnego Pana Michała Oknińskiego o zabezpieczenie                  

na 2014 r. środków finansowych na budowę chodnika przy ul. Wesołej                    

w Skórcu, o długości 400 mb oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej                        

na dł. 1 000 mb na ul. Kameckiego w Skórcu.  Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

   rozpatrzył  wniosek mieszkańców wsi Łupiny o zabezpieczenie środków                

na budowę chodnika w miejscowości Łupiny o dł. ok. 2 000 mb, w ciągu drogi 

powiatowej nr 3654W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r.   

 

            11. przyjął informację dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                         

o realizacji ustaleń podjętych przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.09.2011 r. Zarząd:  

   podtrzymał swoje  ustalenia podjęte na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013 r. 

dotyczące 48 miesięcznego okresu, w którym właściciele lokali mieszkalnych zostali 

zobowiązani do odłączenia się od instalacji kanalizacyjnej Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach, 

   zmienił dotychczasowe zasady rozliczeń na zaproponowane przez dyrektora 

jednostki tj. opłata byłaby naliczana: 1. na podstawie okazania przez właściciela 

danego mieszkania rachunku za pobór wody wg stanu faktycznego zużycia wody               

w m
3 

, a tym samym dostarczenie tej samej ilości ścieków do oczyszczalni, 2. wg 

stawek obowiązujących na terenie Gminy Mokobody w danym roku kalendarzowym. 

Stawka obowiązująca w 2013 r. wynosi 3,20 zł/ m
3 

+ VAT – uchwała Nr 136/I/2013 

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej                               

w Węgrowie z dnia 17.01.2013 r.
 
, utrzymując 48 miesięczny okres rozliczenia ilości 

wprowadzonych ścieków do oczyszczalni Domu na Zielonym Wzgórzu                                

w Kisielanach, zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 28 stycznia 2013 . 

 

         12.postanowił przeznaczyć środki finansowe na ufundowanie pucharów dla dwóch  



pszczelarzy z Podlaskiego Koła Pszczelarzy w Siedlcach, którzy swoje pasieki utrzymują na 

terenie powiatu siedleckiego i cieszą się dobrą opinią wśród mieszkańców.   

 

           13.zapoznał się z opinią Komisji Budżetu zawartą w piśmie Nr BR.0012.2.6.2013                              

z dnia 5 września 2013 r.  

          14.wyraził zgodę na zatrudnienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym    

w Stoku Lackim pomocy nauczyciela. Zatrudnienie – w ramach środków finansowych 

zaplanowanych dla jednostki. 

 

            15. podjął uchwałę Nr 145/266/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.  

            16. podjął uchwałę nr 145/267/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                     

 – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej              

w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.                

            17. rozpatrując prośbę Prezesa Oddziału Rejonowego w Siedlcach Polskiego 

Czerwonego Krzyża, postanowił zwiększyć dofinansowanie na zakup nagród dla nauczycieli – 

opiekunów szkolnych kół PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców                                           

i działaczy ZR PCK. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             STAROSTA 

 

                                                                                     Zygmunt Wielogórski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


