SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 1 października 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 98/168/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 98/169/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71095/.
3. podjął uchwałę Nr 98/170/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 010, rozdział 01005/.
4. postanowił o wycenie działki nr 249 o powierzchni 1,8956 ha, położonej
w miejscowości Głuchów.
5. postanowił o wypłacie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:
 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
6. postanowił ufundować nagrodę rzeczową, dla laureata XI edycji Regionalnego
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, organizowanego przez COLLEGIUM MAZOVIA
Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym
patronatem powyższego konkursu.
7. wyraził zgodę na wykorzystanie przyznanych środków finansowych przez klub
KOLEKTYW Oleśnica w dniu 28 października br., jako dofinansowanie do wyżywienia
zawodników podczas meczu w Kosowie Lackim.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Józefin w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z decyzją nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z decyzją nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r. ,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha w celu umieszczenia przyłączy napowietrznych
w terminie od 1.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha w celu umieszczenia przyłączy napowietrznych,
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.11.2011 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3628W do działki nr ew. 41 w miejscowości Ujrzanów,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3660W do działki nr ew. 456/1 w miejscowości Żdżar,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3659W do działki nr ew. 456/2 w miejscowości Żdżar,





















zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3637W do działki nr ew. 1580/4 w miejscowości
Zbuczyn,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3656W, 3641W,
3640W, 3638W, 3636W, w celu przeprowadzenia badań sejsmicznych
polegających na rozciągnięciu kabla sejsmicznego transmitującego sygnał
zarejestrowany przez czujniki (geofony) wzdłuż profili sejsmicznych,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 1060/2,
rozpatrzył wniosek Pana Henryka Brodowskiego Przewodniczącego Rady
Powiatu, mieszkańców sołectwa Grabianów oraz radnego Gminy Siedlce
o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3686W, na odcinku
od ul. Radzyńskiej do Kolonii Białki, o długości ok. 630 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Gminy Siedlce oraz sołtysa wsi Białki o budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3686W o długości ok. 650 m., na
odcinku od ul. Radzyńskiej do Kolonii Białki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Gminy Suchożebry o przyjęcie do realizacji
remontu drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Nakory – Patrykozy.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Grzegorza Pomikło oraz sołtysa
wsi Tęczki o przebudowę drogi powiatowej nr 3642W Krzesk – Tęczki
o długości ok. 1500 m., na odcinku od drogi krajowej w kierunku miejscowości
Tęczki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wojciecha Klepackiego o ujęcie
w budżecie na 2013 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3648W na odcinku
Wodynie – Wola Wodyńska o dł. ok. 5000 m. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Stare Okniny o ujęcie w budżecie
na 2013 r. przebudowy drogi nr 3656W we wsi Stare Okniny o dł. ok. 1000 m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Barbary Rybaczewskiej o ujęcie
w budżecie powiatu na 2013 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3656W
na odcinku o dł. ok. 800 m w miejscowości Stare Okniny. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wojciecha Łęczyckiego
o umieszczenie w planie inwestycyjnym na 2013 r. remontu drogi powiatowej
nr 3624W w miejscowości Pluty o dł. ok. 700 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2013 r.

9. rozpatrując prośbę P.P.H.U FOLDRUK w Siedlcach postanowił przedłużyć
na okres 3 lat - od 9.04.2013 r., umowę wynajmu miejsca pod zainstalowaną reklamę

świetlną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Kwota czynszu – 2000 zł
netto miesięcznie. Czynsz waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Zarząd wyraził
zgodę na indywidualne opomiarowanie energetyczne tablicy świetlnej przez wynajmującego.
10.postanowił, aby wystąpić ponownie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem
o utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
na posiedzeniu w dniu 8 października 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 99/171/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 1.000.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
na realizację przez Powiat Siedlecki pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2012 roku” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. 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 2012 roku i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. po zapoznaniu się z rozliczeniem wykonania budżetu Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach za 2012 r. postanowił o zwiększeniu budżetu jednostki z przeznaczeniem
na zakup oleju opałowego.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia
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 powierzenia Gminie Paprotnia
zadań powiatu z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.

10. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości
Tarków w celu przebudowy linii napowietrznej NN oraz przyłączy i budowy
linii napowietrznej SN po trasie istniejącej linii napowietrznej NN,
 uzgodnił projekt dotyczący budowy linii napowietrznej NN 230/400 V As
XSn4x70 mm2 z przyłączem do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 119 w miejscowości Borki Paduchy, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3636W,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
napowietrznego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 363 w terminie
od 9.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
napowietrznego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 363, zgodnie
z decyzją nr D.6853.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Korczew w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 661 w terminie
od 15.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Korczew w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr 661 zgodnie z decyzją
nr D.6853.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia w celu umieszczenia przyłączy napowietrznych
oraz przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 423/2 w terminie od 15.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania działki nr 32/1, zgodnie z decyzją nr D.6853.27/2012
z dnia 5 marca 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 423/2, dowieszenia przewodu
na istniejących słupach linii napowietrznej NN, wymiany przyłączy
napowietrznych z istniejących gołych na izolowane, zgodnie z decyzją
nr D.6853.103.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu umieszczenia przyłącza kablowego
do budynku mieszkalnego na działce nr 201/3 w terminie od 9.10.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu umieszczenia przyłącza kablowego
do budynku mieszkalnego na działce nr 201/3, zgodnie z decyzją
nr D.6853.53.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu umieszczenia przyłącza kablowego
















do budynku mieszkalnego na działce nr 135/4 w terminie od 9.10.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu umieszczenia przyłącza kablowego
do budynku mieszkalnego na działce nr 135/4, zgodnie z decyzją
nr D.6853.96.2012 z dnia 30 lipca 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3617W do działki nr ew. 429/1 w miejscowości
Nowy Bartków,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o przebudowę dróg powiatowych
na terenie gminy: nr 3612W na odcinku Stany Duże – Nakory, 3612W na
odcinku Krynica – Nakory, 3612W na odcinku Podnieśno – Stany Duże
oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Józefy Rychlik o włączenie do zadań
inwestycyjnych na 2013 r. przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy
Mokobody: nr 3937W na odcinku Pieńki – Zemły, nr 3661W na odcinku
Mokobody – Męczyn, nr 3612W na odcinku Mokobody - Osiny Dolne –
Podnieśno – Nakory, nr 3938W na odcinku brukowym o dł. 1450 m oraz
wprowadzenie na 2013 r. wykonania dokumentacji projektowej a następnie
ujęcie w planie inwestycyjnym na 2014 r. opracowania dokumentacji
technicznej projektu pn. poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych
na terenie gmin Mokobody i Suchożebry, od drogi wojewódzkiej Węgrów –
Chodów w miejscowości Mokobody do drogi krajowej Siedlce – Sokołów Podl.
w miejscowości Podnieśno – poprzez przebudowę odcinków dróg Mokobody –
Osiny Dolne i Podnieśno – Nakory na drodze powiatowej nr 3612W,
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie na 2013 r.
przebudowy na terenie gminy następujących odcinków dróg powiatowych:
Korczew – Drażniew – Tokary – Hruszew oraz Korczew – Dąbrowa.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Michała Oknińskiego o włączenie
do zadań inwestycyjnych na 2013 r. przebudowy dróg powiatowych
nr: 3605W na odcinku Skórzec – Gołąbek, 3606W w miejscowości Żelków
Kolonia na ul. Spokojnej oraz budowę chodnika przy drodze nr 3605W
w miejscowości Skórzec przy ul. Wesołej. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Gminy Kotuń o wykonanie w 2013 r. remontu drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Benona Kukli, radnych Gminy
Skórzec oraz mieszkańców Dąbrówki Stany o ujęcie w planie inwestycyjnym
na lata 2011 – 2014 wykonanie chodnika, wjazdów na posesje, wykonanie
odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany.

















Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Grycznej w miejscowości Stok Lacki
o wyrównanie, utwardzenie i odwodnienie ul. Grycznej w miejscowości
Stok Lacki, na odcinku od ul. Siedleckiej w kierunku miejscowości Błogoszcz
o dł. 1000 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Poręby w miejscowości Zbuczyn
o budowę chodnika na odcinku ok. 1000 m – od ul. Terespolskiej w kierunku
miejscowości Łęcznowola. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Andrzeja Wróbla o wykonanie
remontu drogi powiatowej Zbuczyn – Gostchorz na odcinku ok. 1000 m
wraz z wymianą uszkodzonego przepustu na granicy wsi Grodzisk i Dziewule.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o ujęcie w planie na 2013 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn o dł. 2200 m.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o ujęcie w planie na 2013 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 3938W, na odcinku Księżopole Smolaki –
Księżopole Jałmużny. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2013 r.
na wykonanie przebudowy na drogach: 1. droga nr 3675W - na odcinku
od drogi krajowej nr 2 do miejscowości Polaki, 2. droga nr 3604W Broszków –
Żeliszew Podkościelny oraz na odcinku Broszków - Kotuń, 3. droga nr 3602W
na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży, 4. droga nr 3659W
na odcinku leśnym pomiędzy miejscowościami Wilczonek – Kępa, 5. droga
nr 3607W – dokończenie inwestycji z poprzedniej kadencji, 6. droga nr 3611W
na odcinku Mokobody – Osiny Górne, 7. droga nr 3605W na odcinku
Chlewiska – Nowaki, 8. droga nr 3605W na odcinku od DPT „Reymontówka”
w kierunku miejscowości Nowaki, droga nr 3673W na odcinku Bojmie –
Trzcianka, 9. droga nr 3612W na odcinku Mokobody – Osiny Dolne –
Podnieśno, 10. droga nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki
na odcinku Mokobody - Męczyn, 11. droga nr 3937W na odcinku Pieńki –
Zemły. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,,
rozpatrzył wniosek Pana Henryka Brodowskiego Przewodniczącego Rady
Powiatu, popierającego wniosek radnej Gminy Siedlce oraz sołtysa wsi Białki
o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3686W, na odcinku
od ul. Radzyńskiej do Kolonii Białki, o długości ok. 650 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Osiny Górne o przebudowę drogi
powiatowej nr 3611W, na odcinku Osiny Górne – Mokobody. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2013 r.

11.zatwierdził arkusz organizacyjny szkoły policealnej na rok szkolny 2012/2013
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
12.zaakceptował zmiany do arkusz organizacyjnego Technikum Uzupełniającego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2012/2013.
13.postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 99/14, o powierzchni 0,0016 ha położoną w miejscowości Skórzec.
na posiedzeniu w dniu 15 października 2012 r.
1. postanowił o przyznaniu nagród laureatom Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
2. przyjął informację dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w sprawie
kosztów ogrzewania pomieszczeń jednostki oraz 4 samodzielnych lokali w byłym
Domu Nauczyciela.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
zaciąganego przez samorządową instytucję kultury pn. „Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu, przekazał Przewodniczącemu
Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
 zatwierdzenia planu finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku”,
 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 2012 roku,
 powierzenia Gminie Paprotnia zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
 powierzenia Gminie Paprotnia zadań powiatu z zakresu bieżącego utrzymania dróg
powiatowych,
 zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 1.000.000 zł,
 powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych,
 programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
przekazał również:
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2011,
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2012 r.,
 sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego
na lata 2005 – 2013” w 2011 r.,
 sprawozdanie z realizacji w roku 2011 projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój

i Upowszechnianie Aktywnej Integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „ Rozwój
i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
W związku z otrzymaniem środków rządowych w wysokości 380.000 zł na usuwanie
klęsk powodziowych, Zarząd Powiatu postanowił skierować do Przewodniczącego Rady
Powiatu nowe projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie;
 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego,
 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2012 – 2015.
w miejsce projektów uchwał przedłożonych w dniu 9 października br.
– pismo nr OR.0022.42.2012.
Powyższe projekty uchwał zawierają zmiany wynikłe z wpisania do planu inwestycyjnego
na 2012 r. nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W
od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew (na odcinku Dąbrowa – Korczew)
na długości 500 mb”.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3637W na działkę nr ew. 1580/4 w miejscowości Zbuczyn,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska w celu wykonania przyłącza gazu ziemnego
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 230/2, zgodnie z decyzją
nr D.6853.120.2012 z dnia 10 września 2012 r.,
 zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Krucza
6/14 na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska
w celu wykonania przyłącza gazu ziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce nr 230/2 w terminie od 18.10.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowościach Błogoszcz i Pruszynek w celu umieszczenia urządzeń sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.55.2011 z dnia
28 lipca 2011 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowościach Błogoszcz i Pruszynek w celu umieszczenia urządzeń sieci
elektroenergetycznej w terminie od 28.11.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości
Bzów w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr ew. 7,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Żabokliki – skrzyżowanie ul. Korczewskiej i ul. Spacerowej, w celu budowy
szafy dostępowej oraz przyłącza energetycznego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Modrzew w celu budowy energetycznej linii kablowej NN do złącz kablowych
na działkach nr: 298, 300/1,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków Kolonia w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z decyzją nr I.7332-60/06 z dnia 7 listopada 2006 r.,





zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN w pasie
drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 727/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn w celu budowy linii kablowej NN oraz wymianę istniejących przyłączy
napowietrznych NN,
zezwolił Wójtowi Gminy Paprotnia na zajęcie pasa drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Hołubla w celu wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej w terminie od 18.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił
opłatę roczną.
na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 r.

1. podjął uchwałę Nr 101/172/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 101/173/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r.
3. przyjął „Informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego na dzień 30.09.2012 r.”
4. zapoznał się z „Założeniami do projektu planu wydatków majątkowych
i inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016”.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Wodynie w celu budowy tymczasowego przyłącza
elektroenergetycznego do szafy ONU,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W
w miejscowości Radzików Stopki w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 366,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z decyzją nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Józefin w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z decyzją nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3621W
w miejscowości Kaliski w celu umieszczenia przewodów i słupa linii NN
w terminie od 22.10.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3621W
w miejscowości Kaliski w celu wymiany przewodów i słupa linii NN,
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.49.2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Przesmyki w celu wymiany linii napowietrznej NN
oraz przyłączy napowietrznych,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3609W
w miejscowości Nowe Opole w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 546/4,




zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN
w pasie drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki w celu budowy
kablowej linii oświetlenia ulicznego,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie
drzewa (lipy) rosnącej w pasie drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości
Kukawki na działce nr 246/2. Ścinający drzewo zobowiązany jest
do posadzenia co najmniej 1 szt. drzewa w ciągu powyższej drogi w terminie
do dnia 30 kwietnia 2014 r. i powiadomienie o tym Starostwo.

6. przyjął zasób nieruchomości Powiatu Siedleckiego – drogi wg stanu na dzień
22.10.2012 r.
7. wyraził zgodę na zwolnienie z odpłatności za wyżywienie wychowanki Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, w okresie od 1.09.2012 r.
do 29.06.2013 r.
na posiedzeniu w dniu 30 października 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 102/174/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. przyjął projekty umów użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a:









, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 13375/2000
w dniu 1.06.2000 r.,
. Przedmiotem użyczenia jest piaskarka P-1 i pług średni
boczny do zimowego utrzymania dróg,
Panem
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez
Wójta Gminy Przesmyki pod nr 375/05 w dniu 23.11.2005 r.,
”. Przedmiotem użyczenia
jest pług czołowy ciężki z płytą do zimowego utrzymania dróg,
Gminą Korczew, reprezentowaną przez Pana Sławomira Wasilczuka - Wójta Gminy.
Przedmiotem użyczenia jest piaskarka do zimowego utrzymania dróg,
Gminą Korczew, reprezentowaną przez Pana Sławomira Wasilczuka - Wójta Gminy.
Przedmiotem użyczenia jest pług czołowy do zimowego utrzymania dróg,
Gminą Przesmyki, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Skolimowskiego –
Wójta Gminy. Przedmiotem użyczenia jest pług czołowy do zimowego utrzymania
dróg,
Gminą Suchożebry, reprezentowaną przez Pana Jacka Świrskiego – Wójta Gminy.
Przedmiotem użyczenia jest pług skośny do zimowego utrzymania dróg.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3666W (działka
nr ew. 538), 3633W (działka nr ew. 1240/1), w miejscowości Stok Lacki w celu
budowy dowieszenia przewodu zasilającego oprawy oświetlenia ulicznego
na istniejących podporach słupowych,







zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa (działka nr 18805/2) w celu lokalizacji
stanowiska słupowego wraz z linią kablowo – napowietrzną NN 0,4 kV,
uzgodnił projekt dotyczący przebudowy linii elektroenergetycznej
w miejscowościach: Olędy, Czuryły gm. Zbuczyn oraz w miejscowości
Krzymosze gm. Mordy. Zarząd pozytywnie uzgodnił projekt w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3671W
w miejscowości Wielgorz w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 600/4,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 448/4 w miejscowości
Czepielin Kolonia z drogi powiatowej nr 3615W.

4. zapoznał się z opinią Komisji Budżetu zawartą w piśmie BR.0012.2.8.2012 z dnia
26 października 2012 r.
na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 103/175/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 103/176/12 w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2013 Powiatu Siedleckiego.
Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Siedleckiego
z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją
o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2012 roku i źródłach
finansowania deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2013 roku Zarząd postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –
celem zaopiniowania;
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 103/177/12 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016.
Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 wraz z załącznikami do uchwały
Zarząd postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –
celem zaopiniowania;
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 103/178/12 w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2016.
5. rozpatrzył wniosek Prezydenta Miasta Siedlce o zabezpieczenie w projekcie budżetu
Powiatu Siedleckiego na rok 2013 kwoty 1.510.000 zł, jako dotacji dla Miasta Siedlce
z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
Zarząd postanowił utrzymać dotację na rok 2013 na dotychczasowym poziomie, w wysokości
1.150.000 zł.

6. podjął uchwałę Nr 103/179/12 w sprawie zmiany planu wydatków
na zadania w 2012 r.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego na cele
nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
8. przyjął plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu na lata
2012 – 2014 – drogi.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o przyjęcie do realizacji
w 2013 r. przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy: 1. drogi
nr 3612W na odcinku o dł. 1850 mb Podnieśno – Stany Duże, 2. budowę
chodnika przy drodze nr 3614W w miejscowości Brzozów o dł. 850 mb.
Zarząd postanowił do końca I kwartału 2013 r. podjąć decyzję w sprawie
wykonania prac remontowych na powyższych drogach, po uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Suchożebry zakresu prac oraz ich wartości.
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków Kol. ul. Spokojna w celu budowy odcinka kanału
kanalizacji sanitarnej – kanału grawitacyjnego i tłocznego na wysokości
działek nr: 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 141/6, 141/7,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
pomiędzy miejscowościami Mościbrody – Borki Kosiorki w celu umieszczenia
przyłączy wodociągowych w terminie od 15.11.2012 do 31.12.2032 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
pomiędzy miejscowościami Mościbrody – Borki Kosiorki w celu umieszczenia
sieci wodociągowej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.5421-89/10 z dnia 23 listopada 2010 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z decyzją nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.,
 uzgodnił projekt budowy linii kablowo – napowietrznej NN 0,4 kV
w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3638W,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży w celu wymiany przyłączy napowietrznych NN
0,4 kV,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3626Ww miejscowości
Mordy ul. Olędzka w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1673,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości
Mordy ul. Gliniana w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką rewizyjną, dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1515/7,














zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 819,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Stok Wiśniewski w celu budowy sieci wodociągowej
rozdzielczej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Strzała ul. Długa w celu budowy sieci kablowej NN 0,4 kV dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr ew. 358/11 i 358/13,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia w celu
umieszczenia przyłącza napowietrznego w terminie od 1.01.2013 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Sosna Korabie w celu
umieszczenia przyłącza kablowego w terminie od 1.01.2013 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Chromna w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego w terminie od 1.01.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Grabarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Laskowice w celu umieszczenia
drugiego toru linii napowietrznej NN w terminie od 1.01.2013 r.
do 31.12.2034 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Wola Suchożebrska ul. Zachodnia w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 314/3.

10.wyraził zgodę na przedłużenie do 30 września 2013 r. terminu umowy
z właścicielami nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta 2 w Siedlcach, na korzystanie
z instalacji wodociągowej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach
przy ul. Piłsudskiego 40, w celu pobierania wody dla potrzeb nieruchomości
przy ul. Bohaterów Getta 2.
11.postanowił o dofinansowaniu do kosztów przejazdu zawodniczek na Finał
Mazowieckiej Gimnazjady LZS w koszykówce. Zawody odbędą się 21 listopada br.
w Żurominie.
12.podjął uchwałę Nr 103/180/12 w sprawie wsparcia wykonywania zadania
publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji dla organizacji
pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2012 r. w sferze rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 104/181/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.

2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 22 listopada br.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2016
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 22 listopada br.
4. podjął uchwałę Nr 104/182/12 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Żabokliki ul. Kwiatowa
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy ul. Pusta w celu wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego, zgodnie z decyzją
nr D.6853.125.2012 z dnia 24 września 2012 r.,
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3641W na działkę nr ew. 714/1 w miejscowości Tchórzew,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy ul. Pusta w celu wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w terminie od 19.11.2012 r.
do 31.12.2013 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 196/3
w terminie od 20.11.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki dla umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 196/3,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.115.2012 z dnia 3 września 2012 r.
6. wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie w dniu
22 listopada br. o godz. 900 sesji Rady z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2016,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 105/183/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. zaakceptował kwotę 1.200.000 zł jako dotację dla Miasta Siedlce z przeznaczeniem
na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 r.

3. podjął uchwałę Nr 105/184/12 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2012 r.
4. wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pt. „XII Rajd
Choinkowy – Wieczór Wigilijny na Podlasiu”. Zmiana spowodowana jest niemożnością
skorzystania ze szkoły w Kotuniu, w której miał odbyć się rajd. Nowym miejscem realizacji
zadania będzie szkoła w Suchożebrach.
5. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe imprezy środowiskowej pn. „Wieczór
Trzech Króli”, organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI,
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu.
6. przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.
7. zapoznał się z informacją Komisji Budżetu zawartą w piśmie BR.0012.2.9.2012
z dnia 22 listopada 2012 r.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka (działka nr 52) w celu wymiany istniejących przewodów linii
napowietrznej NN oraz przyłączy napowietrznych na przewody izolowane,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr 285) w celu budowy linii napowietrznej NN
do zasilania budynku mieszkalnego,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowościach: Wólka Wiśniewska, Myrcha w celu umieszczenia przyłączy
wodociągowych, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzjach nr: D.6853.118.2012 z dnia 3 września 2012 r.,
D.6853.116.2012 z dnia 3 września 2012 r., D.6853.104.2012 z dnia
14 sierpnia 2012 r., D.6853.105.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
D.6853.117.2012 z dnia 3 września 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowościach: Wólka Wiśniewska, Myrcha w celu umieszczenia przyłączy
wodociągowych, w terminie od 5.12.2012 r. do 31.12.2047 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W
w miejscowości Wodynie (działka nr 322) w celu umieszczenia linii SN, linii
kablowej NN oraz linii napowietrznej NN, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.2.2012 z dnia
9 stycznia 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2259W
w miejscowości Wodynie (działka nr 322) w celu umieszczenia linii SN, linii
kablowej NN oraz linii napowietrznej NN w terminie od 30.11.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Ługi Rętki (działka nr 291/1) w celu umieszczenia przyłączy
napowietrznych i przewodów linii NN w terminie od 5.12.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,









zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Ługi Rętki (działka nr 291/1) w celu wykonania przyłączy
napowietrznych i przewodów linii NN, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.7.2012 z dnia
23 stycznia 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 368 w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr 369/1
w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Czarnowąż (działki nr: 138/2, 140/2) w celu umieszczenia
przewodów linii napowietrznej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.5421-71/10 z dnia
5 października 2010 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Czarnowąż (działki nr: 138/2, 140/2) w celu umieszczenia
przewodów linii napowietrznej w terminie od 30.11.2012 r. do 31.12.2043 r.
oraz ustalił opłatę roczną.

9. podjął uchwałę Nr 105/185/12 w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej
na rok 2013 Powiatu Siedleckiego.
O zmianach w projekcie budżetu na 2013 rok Zarząd postanowił poinformować:
 Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Siedlcach,
 Radę Powiatu w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 106/186/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 106/187/12 w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2016.
3. wyraził zgodę na:
 zwrot części kosztów poniesionych w 2012 r. przez Miasto Siedlce na prace
remontowe budynku znajdującego się przy Skwerze Niepodległości 2
w Siedlcach – skutki finansowe 4 290,16 zł,
 zwrot w 2013 r. części kosztów poniesionych przez Miasto Siedlce w 2013 r.
na prace remontowe budynku przy Skwerze Niepodległości 2 w Siedlcach –
skutki finansowe 20 000 zł.
4. postanowił nie wspierać finansowo organizacji X Konkursu Recytatorskiego
Poezji Rosyjskiej STROFY POD SAMOWAREM, organizowanego w dniu 8 grudnia br.
5. podjął uchwałę Nr 106/188/12 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3938W Księżopole – Smolaki – Trebień – Rozbity Kamień
(działka nr ew. 69 w obrębie Księżopole – Smolaki i działka nr ew. 40 w obrębie Księżopole –
Jałmużny) w celu wykonania prac budowlanych na długości ok. 1300 mb.

6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Czołomyje (działka nr 277) w celu budowy kabla telefonicznego ziemnego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Wodynie (działka nr 699) w celu budowy złącza kablowo – pomiarowego wraz
z WLZ (kabel energetyczny w rurze PCV 50 mm – łączna długość 10 m)
dla szafy ONU,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska (działka nr 509/1) w celu
umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.91.2012
z dnia 23 lipca 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska (działka nr 509/1) w celu
umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego w terminie od 5.12.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3615W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 204
w miejscowości Kownaciska,
 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3615W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 203 w miejscowości
Kownaciska,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 134/3
w miejscowości Krynica.
na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 107/189/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 800.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3671W
w miejscowości Wielgorz (działka nr ew. 715) w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego do działki nr 600/4, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.142.2012 z dnia
30 października 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Wielgorz (działka nr ew. 715) w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego do działki nr 600/4 w terminie od 11.12.2012 r.
do 31.12.2013 r. oraz ustalił opłatę roczną,
















zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr 538) w celu umieszczenia
przyłącza energetycznego kablowego do działki nr 369 w terminie
od 11.12.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka
nr 538) w miejscowości Stok Lacki w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 369/1, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.87.2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ,
zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa
ul. Krucza 6/14 na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole ul. Piękna (działka nr 671) w celu wykonania przyłącza gazu
ziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 461/2 w terminie
od 14.12.2012 r. do 31.12.2038 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna (działka nr 671) w celu umieszczenia
przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki nr 461/2, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.110.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3673W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 288/1 w miejscowości Bojmie,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3608W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 375 w miejscowości Niwiski,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 10/17 w miejscowości Żabokliki oraz zezwolił na budowę i lokalizację
chodnika łączącego przedmiotową nieruchomość z w/w drogą powiatową,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W
na działkę o nr ew. 134/3 w miejscowości Krynica,
wyraził zgodę dzierżawcy działki na usunięcie drzew i krzewów mających
do 10 lat oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew,
polegających na usunięciu gałęzi obumarłych, nadłamanych oraz uprzątnięcie
pasa drogowego drogi nr 2044W na wysokości działki nr 1018,
obręb Dąbrowa.

5. zaakceptował projekt umowy użyczenia piaskarki P1 J.D do zimowego
utrzymania dróg.
6. zgłosił kandydaturę Pana Zygmunta Wielogórskiego – Starosty Siedleckiego
do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Siedlcach.
7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
 projekt Uchwały Budżetowej na rok 2013 Powiatu Siedleckiego wraz z autopoprawką,
 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016,



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego na cele nie
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Siedleckim.
9. wyraził zgodę firmie PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, na wymianę
w ZK 0460 podstawy PBD 13 na RBK00 (wlz kierunek PKO) oraz zainstalowanie nowego
rozłącznika RBK00 w szafie pomiarowej zamontowanej na zewnętrznej ścianie budynku
Starostwa Powiatowego, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr 12/R6/15821.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do zasilenia w energię elektryczną Telebimu w Siedlcach
przy ul. Piłsudskiego 40.
10. wyraził zgodę na zmianę oznakowania bankomatu Banku PKO S.A., przy budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 oraz zaakceptował projekt
plastyczny nowego oznakowania bankomatu.
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 108/190/2012 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 108/191/2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 - 2016.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z końcem 2012 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 18 grudnia br.
4. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach zużytych i nienadających się do dalszej eksploatacji składników majątku
ruchomego, po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.



5. wyraził zgodę na:
umorzenie zaległej odpłatności wraz z odsetkami za pobyt dzieci w Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
umorzenie nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

6. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom Okręgowego Konkursu Wabienia
Drapieżników Łownych. Konkurs organizowany będzie przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Siedlcach w dniu 5 stycznia 2013 r.
7. postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych laureatom V Festiwalu Kolęd
i Pastorałek „Kolędowe Serca Mazowsza”, organizowanego w dniach 3 – 25 stycznia 2013 r.
8. postanowił o przyznaniu nagród finansowych za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, a w szczególności za promocję naszego regionu za granicą
następującym osobom – instruktorkom grup artystycznych z Kotunia:
 Pani
,
 Pani
.

9. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach za III kwartały 2012 r.
10.podjął uchwałę Nr 108/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową drogi gminnej.
11.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa ul. Twarda 18
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje
(działka nr 277) w celu umieszczenia kabla telefonicznego doziemnego
w terminie od 20.12.2012 r. do 31.12.2027 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czołomyje (działka nr 277) w celu budowy kabla
telefonicznego doziemnego stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.153.2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działki nr: 476/1, 864) oraz drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Radzików Wielki (działka nr 476/2) w celu wymiany
przewodów linii energetycznej NN na przewody izolowane oraz budowę
przyłącza kablowego NN,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Borki Sołdy (działka nr 275) w celu wymiany przewodów linii energetycznej
napowietrznej NN na przewody izolowane,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3656W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 898/7 w miejscowości Dziewule,
 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działki nr: 372, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392/3 obręb Strusy, przedłożony przez
Wójta Gminy Paprotnia w dniu 11.12.2012 r., w odniesieniu do obszaru
przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzonym
postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie fermy indyczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 109/193/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r.
2. wyraził zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia umów nr: G.273.31.2012
z dnia 14.08.2012 r., G.273.32.2012 z dnia 14.08.2012 r. zawartych z OPGK w Bydgoszczy
sp. z o.o. oraz G.273.33.2012 z dnia 29.08.2012 r. w części dotyczącej nadzoru w/w
wykonawcy prac geodezyjnych zawartej z
na 2013 r.
3. podjął uchwałę Nr 109/194/2012 w sprawie zaopiniowania pozbawienia niektórych
ulic na terenie Miasta Siedlce kategorii dróg powiatowych.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3685W na działkę nr 41 w miejscowości Ujrzanów,











zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Modrzew na czas prowadzenia robót związanych
z przebudową linii energetycznej napowietrznej (wymiana przewodów gołych
na izolowane), stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego
decyzją nr D.6853.1.40.2012 z dnia 16 maja 2011 r.,
uzgodnił projekt budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV
w miejscowości Strzała ul. Długa, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
drogi powiatowej nr 3616W,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN 0,4 kV
do działki nr ew. 727/2, w terminie od 28.12.2012 r. do 31.12.2043 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Modrzew w celu umieszczenia linii napowietrznej NN typu
AsXSn 4x70 mm2 w terminie od 28.12.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 230/4 w miejscowości Rakowiec,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W
na działkę o nr ew. 203 w miejscowości Kownaciska oraz uzgodnił projekt
budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W na działkę
o nr ew. 204 w miejscowości Kownaciska.

5. wyraził zgodę na:
 obniżenie o 50% odpłatności za wyżywienie uczennicy III klasy Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Stoku Lackim, za okres od 1 grudnia 2012 r. do 29 czerwca 2013 r.,
 obniżenie o 50% odpłatności za wyżywienie uczennicy I klasy Gimnazjum
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim,
za okres od 1 grudnia 2012 r. do 29 czerwca 2013 r.
na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2013 r.
1. podjął uchwałę Nr 110/195/2013 w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Siedleckiego na 2013 rok.
2. podjął uchwałę Nr 110/196/2013 w sprawie określenia wykazu zadań na 2013 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy
społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
3. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim pozostałych środków trwałych.
4. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach pozostałych środków trwałych.
5. podjął uchwałę Nr 110/197/2013 w sprawie określenia wykazu zadań na 2013 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6. przyjął projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego
przez Katolickie Radio Podlasie.
7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników zjazdu młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie, organizowanego w dniach 18 – 20 stycznia br. na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
8. postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów z tabliczkami z grawerem
dla laureatów plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2012 r.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 zapoznał się z wnioskiem Komisji Inicjatyw Samorządowych i Rolnych Rady
Gminy Przesmyki i Pana Pawła Przesmyckiego – radnego Gminy Przesmyki
o dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Przesmyki w 2013 r.,
przy ul. 1-go Maja. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie po ustaleniu
z Wójtem Gminy i Radą Sołecką szczegółów dotyczących zakresu prac
do wykonania,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 165/1) w celu umieszczenia
kablowego przyłącza energetycznego NN w terminie od 15.01.2013 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W (działki
nr ew.: 140, 165/1) w miejscowości Pruszynek w celu wykonania przyłącza
kablowego NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.6853.100.2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
 uzgodnił projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Słonecznej
w miejscowości Zbuczyn wraz z przebudową jezdni, w zakresie włączenia
do dróg powiatowych nr: 3636W oraz 3656W,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3642W
w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu umieszczenia przyłączy
napowietrznych NN w terminie od 8.01.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3642W
w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu wykonania przyłączy
napowietrznych, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenie
wydanego decyzją nr D.6853.107.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.
10.wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach o 1 etat od m-ca lutego br.
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 r.
1. podjął uchwałę Nr 111/198/2013 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, rozdział 71095/.
2. podjął uchwałę Nr 111/199/2013 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, rozdział 71013/.
3. podjął uchwałę Nr 111/200/2013 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 710, rozdział 71014/.

4. podjął uchwałę Nr 111/201/2013 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2013 r. /dział 010, rozdział 01005/.
5. podjął uchwałę Nr 111/202/2013 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych
na zadania w 2013 r. /dział 700, rozdział 70005/.
6. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu – drogi.
7. postanowił dofinansować organizację V Festiwalu Piłki Siatkowej.
8. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników Halowego Turnieju
Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2013, organizowanego w dniach 4 – 8 lutego br.
w hali Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach.
9. wyraził zgodę na usunięcie przez zainteresowanego drzew i krzewów, których wiek
nie przekracza 10 lat z pobocza drogi powiatowej nr 3674W Żeliszew Podkościelny –
Wodynie, na odcinku od cmentarza w miejscowości Wodynie do początku lasu w kierunku
miejscowości Kamieniec po obu stronach drogi, w zamian za pozyskane drewno.
10.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
11.zaakceptował propozycje zmian do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku
w sprawie powierzenia Miastu Siedlce prowadzenia zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie
orzekania o niepełnosprawności.
na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 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. postanowił o umorzeniu należności z tytułu usług geodezyjnych i odsetek z tytułu
nieterminowych płatności firm:

Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Likwidacji,

PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie,

Wavenet s-ka z o.o. w Jankach.
Egzekwowanie należności od powyższych firm jest ekonomicznie nie uzasadnione.
3. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 667/3 o powierzchni 0,1561 ha, położoną w miejscowości
Radzików Wielki.
4. wyraził zgodę na budowę przyłącza kablowego NN na działce nr 296/3 położonej
w miejscowości Kisielany Żmichy.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W
(działka nr ew. 590/1) w miejscowości Zbuczyn w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 671,









zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew: 570/1, 570/2, 575) w celu
umieszczenia linii energetycznej napowietrznej NN oraz linii energetycznej
kablowej NN w terminie od 6.02.2013 do 31.12.2044 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew: 570/1, 570/2, 575) w celu
umieszczenia linii energetycznej napowietrznej oraz linii kablowej, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.1.82.2011z dnia 12 września 2011 r.,
uzgodnił projekt dotyczący budowy odcinka sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV oraz przyłączy energetycznych NN w miejscowości Januszówka
oraz w miejscowości Dziewule, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi
powiatowej nr 3656W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W
(działka nr ew. 538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce nr 383/2.

6. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,
 sprawozdanie z realizacji przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 r.,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2012
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
7. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych Szkoły Policealnej
i Technikum Uzupełniającego w Mordach na drugi semestr roku szkolnego 2012/2013.
8. postanowił o przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektorom
placówek oświatowych:

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy tj. od 27 stycznia
2013 r. do 26 lipca 2013 r., w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego,

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.,
w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca 2013 r.
do 31 sierpnia 2013 r., w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego.
9. wyraził zgodę na przekazanie w miesiącu styczniu br. dodatkowej transzy dotacji
dla Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach, z przekroczeniem 1/12 planu
w ramach przyznanego budżetu na rok 2013.

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013 r.
1. przyjął analizę poniesionych w 2012 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości i średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego – art. 30a ust.1 KN w powiecie siedleckim.
2. przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego
i postanowił przekazać do:
 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
 Rady Powiatu w Siedlcach,
 Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach,
 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowa Komisja Pracowników
Oświaty i Wychowania nr 1664,
 dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych powiatu.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2013 roku i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ w Łysowie
postanowił o wsparciu finansowym w 2013 r. zawodów sportowych:
 turnieju koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
powiatu siedleckiego,
 turnieju tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
powiatu siedleckiego.
5. zaakceptował projekt umowy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego przez
„Telewizję Powiatową” w 2013 r. www.tvpowiat.pl.
6. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Stowarzyszeniu „Prometeusz”
w Siedlcach 20 szt. krzeseł.
7. wyraził zgodę dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na sprzedaż
samochodu marki Opel Astra rok produkcji 2001, nr rej. WSI 18XK.
8. podtrzymał swoje ustalenia podjęte na posiedzeniu w dniu 26.09.2011 r. w zakresie
odłączenia się od instalacji wodnej Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach prywatnych
właściciele lokali mieszkalnych w byłym Domu Nauczyciela w m. Kisielany-Żmichy,
gm. Mokobody.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zmienił swoje ustalenia podjęte na posiedzeniu w dniu
26.09.2011 r. i ustalił 48 miesięczny okres, w którym prywatni właściciele lokali mieszkalnych
w byłym Domu Nauczyciela w m. Kisielany-Żmichy, gm. Mokobody zostali zobowiązani
do odłączenia się od instalacji kanalizacyjnej i cieplnej Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
9. przyjął:



informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2012 roku,
 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2012 roku,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w roku 2012,
 informację „Gospodarka zasobami leśnymi i problematyka związana
z zarządzaniem lasami”,
 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w 2012 r.
ze wskazaniem stanu poczucia bezpieczeństwa obywateli,
 informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2012 r.,
 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2012 r.,
 informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2012 r.,
 informację na temat aktualnej sytuacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
w Siedlcach sp. z o.o.,
 informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
z działalności na terenie Powiatu Siedleckiego w 2012 roku,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2012 roku,
 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2012 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Zbuczyn ul. Starowiejska (działka nr 509/1) w celu budowy
linii napowietrznej NN,
 uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny,
Biel, Pruszyn-Pieńki, przedłożony przez Wójta Gminy Siedlce w dniu
14 stycznia 2013 r., w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych
do pasa dróg powiatowych.
na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2013 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę 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 wykorzystania dotacji udzielonej dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 114/203/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2013 r.
3. podjął uchwałę Nr 114/204/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.

4. postanowił o dokonaniu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 3616W
Strzała – Borki Siedleckie – Przygody.
5. postanowił o dokonaniu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 3654W
Kaczory – Domanice.
6. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom III edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom”.
7. postanowił o ufundowaniu nagród laureatom IV edycji Mazowieckiego Konkursu
Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników
i sołtysów.
8. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 360/18 o powierzchni 0,1035 ha, położoną w miejscowości Strzała.
9. podjął uchwałę Nr 114/205/2013 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach
otwartego konkursu ofert na 2013 rok w sferze turystyki.
10.podjął uchwałę Nr 114/206/2013 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach
otwartego konkursu ofert na 2013 rok w sferze kultura fizyczna i sport.
11.rozpatrując wnioski, postanowił:
 uzgodnił projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Stok Wiśniewski,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Kołodziąż (działka nr 449) w celu budowy przyłącza kablowego NN,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2708) w celu umieszczenia linii
energetycznej napowietrznej oraz linii kablowej, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.98.2011
z dnia 7 listopada 2011 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka nr ew. 2708) w celu umieszczenia kablowego
przyłącza energetycznego NN oraz przewodu ASxSn 4x70 mm2
w terminie od 25.02.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 1217) w celu
przebudowy przyłącza napowietrznego NN do zasilania budynku mieszkalnego.

na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2013 r.
1. podjął uchwałę Nr 115/207/2013 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach
otwartego konkursu ofert na 2013 rok w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
2. przyjął rozliczenie dotacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach
za 2012 rok.
3. przyjął rozliczenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Gostchorzy za 2012 rok.
4. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 667/3 o powierzchni 0,1561 ha, położoną w miejscowości
Radzików Wielki.
5. postanowił o dofinansowaniu do gruntownego remontu urządzeń melioracji
szczegółowej na terenie miejscowości: Radzików Wielki, Radzików Oczki, Radzików Kornica.
6. postanowił o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku tj. zestawu
komputerowego z drukarką, Stowarzyszeniu SENIORYNKI z Siedlec.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działka nr ew. 610/2) w celu usytuowania linii energetycznej
napowietrznej NN 0,4 kV ze stanowiskiem słupowym, przyłączem kablowym
i złączem kablowo pomiarowym ZK-3+TL,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3655W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
342, 343, 345 w miejscowości Tworki,
 uzgodnił projekt budowy energetycznej linii napowietrznej NN 0,4 kV
w miejscowości Osiny Dolne, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi
powiatowej nr 3612W,
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Rzążew o wymianę przepustów oraz
położenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 3640W, na odcinku
od miejscowości Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.
Zarząd stoi na stanowisku, aby wykonać udrożnienie przepustów. Z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie ma
możliwości położenia nowej nawierzchni na powyższym odcinku drogi.
8. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu,
 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2013 roku,
 zmieniający uchwałę 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 wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
skierował również:
 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2012 roku,
 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w roku 2012,
 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w 2012 roku ze wskazaniem
stanu poczucia bezpieczeństwa obywateli,
 informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2012 roku,
 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2012 roku,
 informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2012 roku.,
 informację na temat aktualnej sytuacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
w Siedlcach sp. z o.o.,
 informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
z działalności na terenie Powiatu Siedleckiego w 2012 roku,
 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Siedleckiego w 2012 roku,
 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2012 roku,
 sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2012,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2012,
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego
za 2012 rok
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
9. postanowił o ufundowaniu nagrody dla laureata IV Otwartych Mistrzostw
Mazowsza w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się w dniach 9 – 12 maja br.
na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2013 r.
1. podjął uchwałę Nr 116/208/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2013 r.
2. podjął uchwałę Nr 116/209/2013 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
drogi gminnej na terenie Gminy Zbuczyn.
3. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom III Ogólnopolskiego
Dyktanda Języka Niemieckiego.
4. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom Konkursu Recytacji Poezji
i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY.
5. postanowił o zakupie 20 szt. książek pt.: Józef Piłsudski „22 stycznia 1863”,
z przedmową prof. Wiesława Wysockiego.

6. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W (działki nr:
511/2, 649) w miejscowości Nowa Dąbrówka w celu budowy linii kablowej
SN 15 kV,
 uzgodnił projekt rozbiórki drogi dojazdowej do placu tymczasowej wiertni
związanej z poszukiwaniem gazu ziemnego i ropy naftowej wraz ze zjazdem
z drogi powiatowej i przyłączem wodociągowym, usytuowanych na działkach
nr: 74/4, 74/1, 87, 14/1, 14/2, 23/1, 23/2 obręb Pieńki gm. Domanice,
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3654W,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3673W
w miejscowości Bojmie – działka nr 319/1 w celu umieszczenia linii
napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii napowietrznej
i kablowej NN 0,4 kV, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
udzielonego decyzją nr D.6853.1.9.2011 z dnia 7 lutego 2011 r. oraz decyzją
nr D.6853.1.44.2011 z dnia 23 maja 2011 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3673W
w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu umieszczenia linii
napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii napowietrznej
i kablowej NN 0,4 kV w terminie od 21.02.2013 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia (działki nr ew.: 103/10, 533/1) w celu umieszczenia
energetycznego przyłącza kablowego NN 0,4 kV,
 uzgodnił projekt budowy odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV
w miejscowości Dąbrówka Stany – działki nr: 158/8, 158/7, 158/10, 158/4,
158/18, 158/19, 37, 42/3, 591, 583, 570/2, w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3646W,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W (działki nr ew.:
285, 299) w miejscowościach: Przywory Duże, Domanice Kolonia w celu
przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV w obrębie
słupowej stacji transformatorowej,
 rozpatrzył wniosek
– członka Komisji Inicjatyw
Samorządowych i Rolnych poparty przez Pana Henryka Brodowskiego –
Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, o ustawienie barierki ochronnej
na ul. Narutowicza, wzdłuż chodnika na odcinku o długości ok. 100 mb.
w ciągu drogi powiatowej nr 3664W. Zarząd stoi na stanowisku, aby
ewentualne wykonanie barierki razem z budową chodnika na tej drodze
uzgodnić z Wójtem Gminy Przesmyki,
 uzgodnił trasę przejazdu pojazdów nienormatywnych, przedłożoną przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
w odniesieniu do dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego.

