
Protokół Nr 215/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 8 października 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 214 z dnia 4 października 2018 r.

3. Rozpatrzenie wniosków:

• Pana Bogdana Wysockiego - radnego gminy Suchożebry o wprowadzenie do 

planu inwestycyjnego na 2019 r. poszerzenia łuku drogi powiatowej 

w miejscowości Krześlin, na wylocie do Kownacisk,

• Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o wprowadzenie do planu 

inwestycyjnego na 2019 r. zadań: 1. remont mostu na rzece Kostrzyń 

w miejscowości Olszyc Szlachecki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 3652W, 2. Remont drogi powiatowej nr 3654 wraz z budową chodników 

w miejscowości Łupiny, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przy wory Duże i Domanice Kol. na odcinku od granicy Gminy 

do Szkoły Podstawowej w Domanicach Kol.,

• Pani Józefy Rychlik radnej Powiatu o uwzględnienie w budżecie na 2019 r. 

wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 3661W na odcinku Zaliwie - 

Szpinki - Wólka Proszewska,

• Pana Mariusza Dorosza sołtysa wsi Borki Siedleckie o ujęcie w budżecie na 

2019 r. inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi 

powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- Przygody,

• Pani Marioli Bobrowskiej radnej Gminy Suchożebry o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie na 2019 r. na wykonanie asfaltowania drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska,

• Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w budżecie powiatu na rok 2019 niżej 

wymienionych zadań inwestycyjnych:



1. kontynuacja budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie w ciągu drogi 

powiatowej nr 3638W rozpoczętej w 2017 r., 2. wykonanie nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki 

dł. ok.700m, (od skrzyżowania w miejscowości Borki Wyrki w kierunku 

wschodnim do łuku drogi), 3.wykonanie projektu i modernizacji drogi 

powiatowej nr 3667W na odcinku Krzesk - Królowa Niwa - Kośmidry,

4.wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 3638W i na ul. Starowiejskiej w ciągu drogi powiatowej 

nr 3636W, 5. wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od drogi 

krajowej nr 2 do miejscowości Tęczki, 6. projekt chodnika przy drodze 

powiatowej 3638W w miejscowości. Czuryły, 7. remont drogi powiatowej 

3640W na terenie sołectwa Rzążew (od drogi powiatowej 3666W do 

miejscowości Rzążew),

• Pana Henryka Kornecia radnego Gminy Suchożebry i Pani Małgorzaty 

Osińskiej radnej Gminy Suchożebry o zabezpieczenie środków finansowych 

w budżecie powiatu na 2019 r. na zadania: 1. budowa chodnika dla pieszych 

w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica - Stany Duże o dł. 

700 mb, 2. wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego od końca wsi 

Krynica do Stanów Dużych,

• Pana Marka Misiury radnego Gminy Siedlce o ujęcie w budżecie na 2019 r. 

zaprojektowania i wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i wykonania

ul. Długiej w miejscowości Strzała z przedłużeniem do granicy Gminy Siedlce 

w miejscowości Purzec,

• Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie na 2019 r. zadań:

1 .Budowa chodnika:

a) w miejscowości Drażniew w ciągu dróg powiatowych 3620W i 3663 W,

b) w miejscowości Tokary w ciągu drogi powiatowej 3663 W,

c) w miejscowości Góry w ciągu drogi powiatowej 3663W,

d) w miejscowości Laskowice w ciągu drogi powiatowej 3601 W,

e) w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej 3617W,

f) w miejscowości Szczeglacin,

2. Przebudowa drogi w miejscowości Korczew (droga brukowa),

3. Przebudowa mostu w miejscowości Mogielnica w ciągu drogi 3936W,



• Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej - radnej Powiatu o ujęcie

w budżecie na 2019 r. zadań:

1 .Przebudowa drogi powiatowej nr 3616W Strzałą - Borki Siedleckie - 

Przygody na odcinku Borki Siedleckie - Przygody o długości 3800 m.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

poprzez budowę chodnika przez teren zabudowany oraz wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej.

3. Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3940W Krześlin

- Nakory - Patrykozy w miejscowości Brzozów,

• Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie na 2019 r. zadań:

1 .Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej

Nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże - odcinek 

około 700 m,

2. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Siedlce - Korczew na 

odcinku do granicy administracyjnej Gminy. Jezdnia na tym odcinku jest

w bardzo złym stanie technicznym,

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W w miejscowości Podnieśno 

poprzez budowę chodnika na ul. Podlaskiej oraz wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej,

4. Przebudowa drogi Nr 3615W w miejscowości Kownaciska, Krześlin, 

Krześlinek poprzez budowę chodnika przez teren zabudowany oraz wykonanie 

nowej nawierzchni asfaltowej jezdni,

• Pana o ujęcie w budżecie na 2019 r. zadań:

1 .Budowa chodnika przy ulicy Podlaskiej w ciągu drogi powiatowej 

Mokobody - Nakory nr 3612W o długości 580 m w miejscowości Podnieśno,

2. Budowa chodnika przy ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej

Mokobody - Nakory nr 3612W o długości 530 m w miejscowości Podnieśno,

Pani o ujęcie w budżecie na 2019 r. zadania przebudowy drogi

powiatowej nr 3632W wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na 

odcinku obecnie projektowanym i zaprojektowanie i wykonanie dalszego 

odcinka tej drogi do miejscowości Golice,

• Pan Bartłomieja Kurkusa radnego Powiatu o budowę, modernizację i remont 

n/w dróg powiatowych:



1 .Droga powiatowej nr 3674W od DK nr 2 do miejscowości Jagodne,

2. Droga powiatowa nr 3602W od DK2 - Pieńki - Kępa - Koszewnica,

3. Droga powiatowa nr 3659W Kotuń - Józefin - Wilczonek,

4. Droga powiatowa 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta,

5. Droga powiatowa nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Żeliszew Duży wraz

z chodnikiem i odwodnieniem,

6. Chodnik w miejscowości Trzemuszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W,

7. Chodnik w miejscowości Bojmie- dalsza część w kierunku miejscowości 

Żdżar,

8. Droga powiatowa nr 3606W Dąbrówka Stara- Dąbrówka Nowa - Cisie

Zagrudzie,

9. Droga powiatowa nr 3673W Bojmie - Trzcianka,

10. Droga powiatowa nr 361 IW Mokobody - Osiny Górne,

• Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie w projekcie budżetu na 

2019 r. n/w dróg powiatowych:

1 .Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej 3659W na odcinku 

Wilczonek- Kotuń,

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej między wsiami Bojmie oraz 

Zdżar,

3. Dokończenie przebudowy ciągu drogowego Kotuń - Żeliszew

w miejscowości Żeliszew Duży,

4. Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Kotuniu,

5. Utwardzenie drogi powiatowej między wsią Pieróg a Chlewiskami,

6. Utwardzenie drogi powiatowej między Chlewiskami a Nowakami,

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 712, 285) 

w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie doziemnych 

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 712, 285) 

w miejscowości Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w dniu 

17.10.2018r„



• Lukman Multimedia sp. z o.o. Łuków ul. Międzyrzecka 30 w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działki 

nr ew.: 1221/1, 1234) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

napowietrznej sieci światłowodowej FTTH na istniejącej podbudowie słupowej 

w dniu 12.10.2018 r.,

• Lukman Multimedia sp. z o.o. Warszawa ul. Leszno 14 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działki nr 

ew.: 1221/1, 1234) poprzez umieszczenie sieci światłowodowej FTTH ■ 

napowietrznej na podbudowie słupowej,

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie-Pigawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 31,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki 

(działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV 

do zasilenia budynku mieszkalnego (działka nr ew. 31),

• Wójta Gminy Skórzec w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez 

umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowopowstałej hali sportowej 

na działce nr ew. 158/10 - teren szkoły,

• Wójta Gminy Skórzec z pełnomocnictwa którego wystąpił firma

REMBUD Al. Legionów 4 Garwolin w sprawie zajęcia pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 158/10 - nowopowstała hala sportowa na terenie 

szkoły,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

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

przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 

198/21,



• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka 1 16/11

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) oraz Pruszynek (działki nr ew.: 

137/4, 140) w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV 

polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV, kabla nn 0,4 1<V 

i przyłączy napowietrznych nn, 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV,

• w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W do 

nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 535, 326/4 w obrębie Stok Lacki,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 287/11),

• ZELTECH Siedlce ul Brzeska 139 Siedlce, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

na działce nr ew. 631,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica (działka 

nr ew. 826) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 631).

4. Podjęcie decyzji w sprawie udziału w Niemiecko-Polskim projekcie 

Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla Młodzieży w Oberhavel.

5. Rozpatrzenie wniosków organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze w Wojnowie i Gostchorzy o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 

Siedleckiego na rok 2019.

6. Zaakceptowanie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych (po zmianie) w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne 

od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie 

apteki ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego.

7. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019, październik 2018.



8. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych

w wysokości 500 zł tytułem pokrycia kosztów związanych z przyjęciem do rodziny 

dziecka z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na 

terenie powiatu pruszkowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

10. Rozpatrzenie prośby Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach o zabezpieczenie 

środków w budżecie powiatu w związku z planowanym zwiększeniem w 2018 r. 

liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach o 2 osoby.

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania drona na potrzeby Komendy 

Miejskiej Policji w Siedlcach.

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 214 z dnia 4 października 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek Pana Bogdana Wysockiego - radnego gminy Suchożebry 

o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na 2019 r. poszerzenia łuku drogi 

powiatowej w miejscowości Krześlin, na wylocie do Kownacisk. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o wprowadzenie 

do planu inwestycyjnego na 2019 r. zadań: 1. remont mostu na rzece Kostrzyn 

w miejscowości Olszyc Szlachecki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 3652W, 2. Remont drogi powiatowej nr 3654 wraz z budową chodników 

w miejscowości Łupiny, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przywory Duże i Domanice Kol. na odcinku od granicy Gminy 



do Szkoły Podstawowej w Domanicach Kol. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik radnej Powiatu o uwzględnienie 

w budżecie powiatu na 2019 r. wykonania przebudowy drogi powiatowej 

nr 366IW na odcinku Zaliwie - Szpinki -- Wólka Proszewska. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Mariusza Dorosza sołtysa wsi Borki Siedleckie o ujęcie 

w budżecie powiatu na 2019 r. inwestycji polegającej na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- 

Przygody. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pani Marioli Bobrowskiej radnej Gminy Suchożebry 

o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 r. na 

wykonanie asfaltowania drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w budżecie powiatu 

na rok 2019 niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1.kontynuacja budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie w ciągu drogi 

powiatowej nr 3638W rozpoczętej w 2017 r., 2. wykonanie nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki 

dł. ok.700m, (od skrzyżowania w miejscowości Borki Wyrki w kierunku 

wschodnim do łuku drogi), 3.wykonanie projektu i modernizacji drogi 

powiatowej nr 3667W na odcinku Krzesk - Królowa Niwa - Kośmidry,

4.wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 3638W i na ul. Starowiejskiej w ciągu drogi powiatowej 

nr 3636W, 5. wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od drogi 

krajowej nr 2 do miejscowości Tęczki, 6. projekt chodnika przy drodze 

powiatowej 3638W w miejscowości. Czuryły, 7. remont drogi powiatowej nr 

3640W na terenie sołectwa Rzążew (od drogi powiatowej nr 3666W do 

miejscowości Rzążew). Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,



• rozpatrzył wniosek Pana Henryka Kornecia radnego Gminy Suchożebry 

i Pani Małgorzaty Osińskiej radnej Gminy Suchożebry o zabezpieczenie 

środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 r. na zadania: 1. budowa 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica 

- Stany Duże o długości 700 mb, 2. wykonanie brakującego oświetlenia 

ulicznego od końca wsi Krynica do Stanów Dużych. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2019r„

• rozpatrzył wniosek Pana Marka Misiury radnego Gminy Siedlce o ujęcie 

w budżecie powiatu na 2019 r. zaprojektowania i wykonania ścieżki pieszo- 

rowerowej i wykonania ul. Długiej w miejscowości Strzała z przedłużeniem do 

granicy Gminy Siedlce w miejscowości Purzec. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie powiatu na 

2019 r. zadań:

1 .Budowa chodnika:

a) w miejscowości Drażniew w ciągu dróg powiatowych 3620W i 3663W,

b) w miejscowości Tokary w ciągu drogi powiatowej 3663W,

c) w miejscowości Góry w ciągu drogi powiatowej 3663W,

d) w miejscowości Lasko wice w ciągu drogi powiatowej 3601 W,

e) w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej 3617W,

f) w miejscowości Szczeglacin,

2. Przebudowa drogi w miejscowości Korczew (droga brukowa),

3. Przebudowa mostu w miejscowości Mogielnica w ciągu drogi 3936W.

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2019 r.

• rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej - radnej 

Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2019 r. zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - 

Przygody na odcinku Borki Siedleckie - Przygody o długości 3800 m.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

poprzez budowę chodnika przez teren zabudowany oraz wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej.



3.Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3940W Krześlin - 

Nakory - Patrykozy w miejscowości Brzozów. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2019 r.

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie powiatu na 

2019 r. zadań:

1. Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej 

nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże - odcinek około 

700 m,

2. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Siedlce - Korczew na 

odcinku do granicy administracyjnej Gminy. Jezdnia na tym odcinku jest 

w bardzo złym stanie technicznym,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno poprzez 

budowę chodnika na ul. Podlaskiej oraz wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej,

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska, 

Krześlin, Krześlinek poprzez budowę chodnika przez teren zabudowany oraz 

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2019 r.

rozpatrzył wniosek Pana o ujęcie w budżecie na 2019 r.

zadań:

1 .Budowa chodnika przy ulicy Podlaskiej w ciągu drogi powiatowej Mokobody

- Nakory nr 3612W o długości 580 m, w miejscowości Podnieśno,

2. Budowa chodnika przy ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej Mokobody

- Nakory nr 3612W o długości 530 m w miejscowości Podnieśno. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2019 r.

• rozpatrzył wniosek Pani 0 ujęCje w budżecie na 2019 r. zadania

przebudowy drogi powiatowej nr 3632W wraz z budową chodników i ścieżki 

rowerowej na odcinku obecnie projektowanym i zaprojektowanie i wykonanie 

dalszego odcinka tej drogi do miejscowości Golice. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2019 r.



• rozpatrzył wniosek Pan Bartłomieja Kurkusa radnego Powiatu o budowę, 

modernizację i remont n/w dróg powiatowych:

1 .Droga powiatowej nr 3674W od DK nr 2 do miejscowości .łagodne,

2. Droga powiatowa nr 3602W od DK2 - Pieńki - Kępa - Koszewnica,

3. Droga powiatowa nr 3659W Kotuń - Józefin - Wilczonek,

4. Droga powiatowa 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta,

5. Droga powiatowa nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Żeliszew Duży wraz

z chodnikiem i odwodnieniem,

6. Chodnik w miejscowości Trzemuszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W,

7. Chodnik w miejscowości Bojmie - dalsza część w kierunku miejscowości 

Żdżar,

8. Droga powiatowa nr 3606W Dąbrówka Stara - Dąbrówka Nowa - Cisie 

Zagrudzie,

9. Droga powiatowa nr 3673W Bojmie - Trzcianka,

10. Droga powiatowa nr 3611W Mokobody - Osiny Górne.

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie 

w projekcie budżetu powiatu na 2019 r. n/w dróg powiatowych:

1. Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 3659W na 

odcinku Wilczonek - Kotuń,

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej między wsiami Bojmie oraz 

Zdżar,

3. Dokończenie przebudowy ciągu drogowego Kotuń - Żeliszew

w miejscowości Żeliszew Duży,

4. Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Kotuniu,

5. Utwardzenie drogi powiatowej między wsią Pieróg a Chlewiskami,

6. Utwardzenie drogi powiatowej między Chlewiskami a Nowakami. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 

712, 285) w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie doziemnych 

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 17.10.2018 r. - 



31.12.2043 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 

712, 285) w miejscowości Przywory Duże w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy 

światłowodowych w dniu 17.10.2018 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie napowietrznej sieci światłowodowej FTTH na 

istniejącej podbudowie słupowej w dniu 12.10.2018 r. ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) poprzez umieszczenie 

sieci światłowodowej FTTH - napowietrznej na podbudowie słupowej na okres 

12.10.2018 r. - 31.12.2028 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie-Pigawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 31 w dniu 9.10.2018 r. ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie 

linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 31) na okres 9.10.2018 r. - 31.12.2048 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowopowstałej hali sportowej na działce nr



ew. 158/10 - teren szkoły na okres 11.10.2018 r. - 31.12.2048 r., ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót 

na polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 158/10..

nowopowstała hala sportowa na terenie szkoły w dniach 8 - 11.10.2018 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

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

przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 

198/21,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) oraz Pruszynek (działki nr ew.: 

137/4, 140) w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV 

polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV, kabla nn 0,4 kV 

i przyłączy napowietrznych nn, 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV,

• zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633 W do 

nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 535, 326/4 w obrębie Stok Lacki,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 287/11),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W 

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 631 w dniu 9.10.2018 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W 

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka 



nr ew. 631) na okres 9.10.2018 r. - 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem.

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udział 10-osobowej grupy młodzieży 

z terenu powiatu siedleckiego, uzdolnionej muzycznie w Niemiecko-Polskim projekcie 

Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla Młodzieży w Oberhavel (zał. nr 2). Zarząd 

postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 4000 zł na powyższy cel oraz wyraził 

zgodę na organizację wspólnego wyjazdu z grupą reprezentującą powiat bialski.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu Siedleckiego na rok 2019 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie 

i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy na finansowanie szkoły branżowej 

z uwagi na fakt, że w/w szkoła nie figuruje w rejestrze szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych przez Starostę Siedleckiego (zał. nr 3). Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 

negatywnej odpowiedzi zainteresowanym osobom prowadzącym w/w Ośrodki.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych (po zmianie) w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni 

wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie 

apteki ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 4). Zmiana harmonogramu jest 

wynikiem zamknięcia apteki NOWA w Mordach.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2018/2019, październik 2018 (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych 

w wysokości 500 zł na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem do rodziny 



dziecka pochodzącego z powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie 

powiatu pruszkowskiego (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 215/418/2018 w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

(zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zaplanowanie w budżecie powiatu na 

2019 r. środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach, 

uwzględniając zwiększoną liczę uczestników Warsztatów o 2 osoby (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny na 

potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, drona - bezzałogowego statku powietrznego 

Yuneec Typhon H520 wraz z osprzętem (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach 

(zał. nr 10), skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu :

• o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r,

• w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019,

• w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu na 2019 rok,

• w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych,



• w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,

• zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018 - 2022,

• w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 roku,

skierował również:

• informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2017/2018,

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych 

w roku 2018,

• sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 

2015-2020 z perspektywą do 2025 roku,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 -2020 w roku 2017

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
,4

Protokółował Jan Kołodyński


