SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r.
1. wyraził zgodę na przekroczenie wysokości zasilania w środki finansowe dla Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, ponad należną 1/12 o kwotę 15 000 zł, z planowanym
wyrównaniem należnego zasilania do końca czerwca br.
2. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej
Starostwa samochodu ciężarowego VW Transporter T4 o numerze rejestracyjnym WS 33856,
po dokonaniu jego sprzedaży w drodze licytacji.
3. rozpatrując wniosek dotyczący rozliczenia finansowego z tytułu korzystania z węzła
centralnego ogrzewania przez RUCH S.A. postanowił:
 ustalił wysokość miesięcznego czynszu za korzystanie z węzła cieplnego
zlokalizowanego w budynku Starostwa,
 wystąpić do firmy RUCH S.A. o zawarcie umowy dzierżawy węzła cieplnego,
z wyrównaniem od września 2010 r.,
 w przypadku nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wyrównaniem należności
od września 2010 r., wystąpić do RUCH S.A. o zawarcie umowy dzierżawy
od kwietnia 2012 r. i zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie
z pomieszczeń w okresie od września 2010 r. do końca marca 2012 r.
4. postanowił ufundować część nagród dla laureatów etapu powiatowego III edycji
Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ekologii
w rolnictwie dla rolników i sołtysów.









5. rozpatrując wnioski postanowił:
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego ze ściętego
kasztanowca rosnącego przy posesji nr 54 w miejscowości Łęczycki
w ciągu drogi powiatowej nr 3664W,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa
przyłącza energetycznego napowietrznego NN podpartego słupem w celu zasilania
działki o nr ew. 193/1,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy
określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Przesmyki znak: ZpOś. 6733.3.2012
z dnia 17.04.2012 r., o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
polegającej na remoncie oraz przebudowie dachu obiektu sakralnego wraz
z ogrodzeniem i terenem otoczenia wpisanego do rejestru zabytków decyzją
nr 1379/2009, położonego w miejscowości Łysów,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Purzec w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia, stosownie do zezwolenia
wydanego w decyzji nr D.6853.89.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia do działki nr 41,
stosownie do zezwolenia wydanego w decyzji nr D.6853.89.2011 z dnia
12 grudnia 2011 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości
Wola Wodyńska w celu budowy i lokalizacji przyłącza kablowego NN dla zasilenia









w energię elektryczną budynku przeznaczonego do celów turystyki i wypoczynku
zlokalizowanego na działce nr 170,
uzgodnił projekt dotyczący budowy przyłącza kablowego NN ze złączem kablowo –
pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Wilczonek,
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632Ww miejscowości
Błogoszcz w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 147/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 91/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości
Mokobody ul. Ossolińskich w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 1358/3,
zezwolił na zlokalizowanie w odległości 0,5 m od granicy pasa drogowego
zadaszonej altany o pow. do 25 m2 na działce o nr ew. 161 w miejscowości Bużyska
położonej przy drodze powiatowej nr 3620W,
rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o poprawę stanu nawierzchni
drogi nr 3669W – ul. Gliniana. Zarząd proponuje przejęcie drogi przez Miasto
i Gminę Mordy, ponieważ droga ta nie spełnia kryteriów drogi powiatowej,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Broszków o wykonanie chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 3607W, od przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 2.
Zarząd nie widzi możliwości budowy chodnika w pasie drogi krajowej.

6. postanowił dofinansować uroczystą kolację dla uczestników Rajdu Rowerowego
Przedsiębiorców, organizowanego przez Wschodnią Izbę Gospodarczą.
7. postanowił sfinansować projekt i wydruk poligraficznych materiałów promocyjnych
dotyczących Koncertu – Misterium pt „Madonny Jana Pawła II” w wykonaniu zespołu
„Spirituals Singers Band”.
8. postanowił o dofinansowaniu kosztów przejazdu reprezentacji Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach na XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt, które odbędą się 27 kwietnia br.
w szkole Podstawowej w Podgórzu powiat płocki.
9. postanowił sfinansować zakup nagród dla uczestników Międzygminnych Zawodów
o Ruchu Drogowym organizowanych przez szkołę Podstawową w Dziewulach.
na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 74/132/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 74/133/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71013/.
3. podjął uchwałę Nr 74/134/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 010, rozdział 01005/.
4. podjął uchwałę Nr 74/135/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71014/.

5. podjął uchwałę Nr 74/136/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71095/.
6. zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym podpisania
porozumienia w sprawie budowy elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowej na terenie
województwa mazowieckiego. Starosta Siedlecki postanowił o podpisaniu Listu Intencyjnego
w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie
województwa mazowieckiego.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Zaliwie Szpinki o przebudowę przepustu
na rowie melioracyjnym pod drogą powiatową nr 3661W. Przepust jest drożny
i nie zachodzi potrzeba jego przebudowy, a mieszkańcy powinni pogłębić
rów melioracyjny na dopływie i odpływie,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3653W do działki nr ew. 616 w miejscowości
Przywory Duże,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działki
o nr ew: 376, 378 w miejscowości Osiny Dolne,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości
Laskowice w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego NN
do zasilania nieruchomości na działce nr 191/3,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Zaliwie Szpinki w celu budowy przyłącza kablowego NN dla zasilania
w energię budynku mieszkalnego na działce nr 201/3,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza kablowego NN dla zasilania
w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 66,
 zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14
w Warszawie na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia do działki
nr ew. 41 w terminie od 26.04.2012 do 31.12.2037 oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14
w Warszawie na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Purzec w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia w terminie
od 26.04.2012 do 31.12.2037 oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Ozorów w celu umieszczenia przyłącza kablowego
na działce nr 455,
 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów w celu umieszczenia
przyłącza kablowego na działce nr 455 w terminie od 4.05.2012 r.
do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną.
8. pozytywnie odniósł się do wniosku o dotację w ramach Programu dla jednostek
samorządu terytorialnego z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów
słonecznych”, dla potrzeb Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.

9. wyraził zgodę na pokrycie kosztów wpisowego, w związku z udziałem Amatorskiego
Zespołu Artystycznego przy Wiejskim Domu Kultury w Gręzowie w XXXIX Sejmiku Teatrów
Wiejskich w Stoczku Łukowskim.
10.postanowił o zakupie medali, laureatom Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców
Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Turniej zorganizowany zostanie w połowie
czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec w miejscowości
Dąbrówka Ług.
11.postanowił o zakupie medali, uczestnikom – mieszkańcom powiatu siedleckiego
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2012”.
12.postanowił o dofinansowaniu kosztów przejazdu drużyny piłki ręcznej uczniów
szkoły podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa na finał wojewódzki, który odbędzie się
w Sierpcu w dniach od 24.05 do 27.05.2012 r.
13.zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2012/2013.
14.postanowił:
przyjąć do zasobu Powiatu prowadzonego przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oraz do ewidencji ilościowo – wartościowej, prowadzonej przez
Wydział Administracyjno – Gospodarczy i Wydział Finansowy części 121/3084
nieruchomości, o której mowa w decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia
6.03.2012 r. Nr 216/S/12, według następujących wartości po przeliczeniu na udziały
Powiatu:
a) 121/3084 części gruntu – 9 400 zł : 186 x 121 = 6 115,05 zł,
b) 121/3084 części budynku administracyjnego – 162 100zł : 186 x 121 = 105 452,15 zł.
 przeszacować w/w nieruchomości według kopii operatu szacunkowego z dnia
9.12.2011 r. wykonanego przez rzeczoznawcę dla Miasta Siedlce w celu wniesienia
aportem poszczególnych udziałów nieruchomości do Agencji
Rozwoju Miasta sp. z o.o., z którego wynika, że wartość 186/3084 Skarbu Państwa,
wynosi 745 840 zł,
po przeliczeniu na udziały Powiatu szacunkowa wartość 121/3084 części wynosi:
745 840zł : 186 x 121 = 485 197 zł
Dla celów ewidencyjnych przyjąć następujące wartości szacunkowe:
a) 121/3084 części gruntu: 485 197 zł x 5,48% = 26 588,80 zł,
b) 121/3084 części budynku biurowego: 485 197 zł x 94,52% = 458 608,20 zł.
Łączna szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 485 197 zł.


na posiedzeniu w dniu 7 maja 2012 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN
dla zasilenia działki nr 193/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.48.2012 z dnia 23 kwietnia br.,
 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie
pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego NN do zasilania działki nr 193/1,



zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3933W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 173/5 w miejscowości Paprotnia.

2. zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2012/2013.
3. postanowił o wsparciu finansowym inicjatywy redakcji Życia Siedleckiego wydania
dodatku poświęconego promocji atrakcji turystycznych wschodniego Mazowsza,
w tym Powiatu Siedleckiego.
4. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników akcji POLSKA
BIEGA odbywającej się w ramach X RODZINNEGO FESTYNU SPORTOWO –
REKREACYJNEGO, organizowanego przez nauczycieli, uczniów i rodziców wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury na terenie Zespołu Oświatowego w Żelkowie – Kolonii
w dniu 20 maja br.
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 76/137/12 w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego za rok 2011”.
Zarząd postanowił przekazać „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach
celem zatwierdzenia.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN
dla zasilenia działki nr 327/2 stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia, wydanego w decyzji nr D.6853.5.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.,
 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego NN dla zasilenia działki nr 327/2 w terminie
od 15.05.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości
Pruszynek w celu budowy przyłącza kablowego NN, przyłącza napowietrznego
NN oraz wymianę sieci i urządzeń energetycznych NN,
 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3625W w celu podłączenia nowego kontrahenta na działce nr 201/1,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska w celu wykonania sieci
wodociągowej wraz z przyłączami, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.7332-21/10 z dnia 10 marca 2010 r.,
 zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska w celu wykonania sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w terminie od 14.08.2012 r.
do 31.12.2038 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości
Jagodne w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 180/3,



zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry sieci kanalizacyjnej PCV 200 i przyłączy
kanalizacyjnych 160.

3. zatwierdził aneks Nr 1 do Regulaminu naliczania i pobierania odpłatności
za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim.
4. przyjął informację na temat udzielanych świadczeń mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej
organizacji pozarządowej pod nazwą Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach –
Iganie Nowe i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako nr 43/7, o powierzchni 0,0090 ha położoną w miejscowości Błogoszcz.
na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 77/138/12 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 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 30 maja br.
3. 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 pod obrady Rady
w dniu 30 maja br.
4. postanowił o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 150 000 zł dla Domu Pracy
Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach na zadanie pn.: ”Budowa instalacji kolektorów
słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej” oraz wyraził zgodę na udzielenie
poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samorządową Instytucję Kultury pn.: Dom Pracy
Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zarząd wyraził zgodę na dołączenie do wniosku o pożyczkę oświadczenia o poręczeniu
pożyczki przez Powiat.





5. rozpatrując wnioski o przyznanie odszkodowania za działki postanowił:
przyznał odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako nr 610/2 o pow. 0,0818 ha, położoną w miejscowości Radzików Wielki.
przyznał odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako nr 332/23 o pow. 0,0749 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
nie wyraził zgody na zakup 3 przepustów na wjazdy do posesji z drogi powiatowej
nr 3611W.,















wykonać przejazd na działkę leśną z drogi powiatowej nr 3625W.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości
Ptaszki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do działki nr 143/1, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.13.2012
z dnia 30 stycznia br.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości
Ptaszki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do działki nr 143/1
w terminie od 25.05.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN
do działki nr 224, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego
decyzją nr D.6853.9.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN
do działki nr ew. 224 w terminie od 22.05.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości
Gostchorz w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego ciśnienia do działki
nr ew. 76/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenie wydanego decyzją
nr D.6853.41.2012 z dnia 16 kwietnia br.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości
Gostchorz w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego ciśnienia do działki
nr ew. 76/1 w terminie od 25.05.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3654W w celu podłączenia nowego kontrahenta na działce nr ew. 32 i 34,
odmówił wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi
powiatowej nr 1711B na terenie powiatu siemiatyckiego.

7. przyjął:
 informację w sprawie finansowania oświaty,
 informację na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2012 r.,
 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w 2011 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
Zarząd zapoznał się z informacją o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, który
przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób
niepełnosprawnych samorządom powiatowym. Zarząd postanowił przystąpić
do realizacji programu.
8. wyraził zgodę na zakup upominków dla młodzieży z gimnazjów biorącej udział
w XIII Powiatowym Dniu Dziecka, organizowanym w dniu 1 czerwca br. na terenie
Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
9. wyraził zgodę na zakup nagród, dla uczestników konkursów, które odbędą się
w ramach Festynu Integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca br. na terenie
szkoły w Czuryłach.

10. wyraził zgodę na zakup nagród, dla opiekunów kół szkolnych PCK, krwiodawców
i działaczy z terenu Powiatu.
11.postanowił ufundować nagrodę najlepszemu wykonawcy podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Harcerskiej, który odbędzie się w dniach 25 – 27 maja br. w Siedlcach.
12.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
13.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
14.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
15.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
16.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie
w dniu 30 maja br. o godz. 900 sesji Rady z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej organizacji pozarządowej
pod nazwą Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
Powiatu Siedleckiego,
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015.
na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 r.
1. postanowił o umieszczeniu we wniosku dotyczącym zwołania sesji Rady Powiatu
w dniu 30 maja br. o godz. 900 następującego punktu obrad:
 podsumowanie i wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego II Ogólnopolskiego
Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”.
na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 r.
1. przyjął informacje:
 z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2011 r.,
 z działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2011 r.,
 o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
Powiatu Siedleckiego,
 o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2011/2012,



na temat istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji
urządzeń melioracyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego,
 na temat gospodarki łowieckiej na terenie Powiatu Siedleckiego,
 o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze
Powiatu Siedleckiego,
 o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Siedlcach,
 o aktualnym stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego,
 na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
 na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2012/2013 i zapoznanie z projektami arkuszy organizacyjnych tych placówek
na nowy rok szkolny
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 43/7 o powierzchni 0,0090 ha, położoną w miejscowości Błogoszcz.
3. postanowił uregulować zasady udostępniania nieruchomości jednostkom
organizacyjnym Powiatu Siedleckiego. Zarząd postanowił przekazać w użyczenie niżej
wymienionym jednostkom nieruchomości na cele związane z ich działalnością:
 Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (działki nr: 296/1, 296/3, położone
w miejscowości Kisielany-Żmichy),
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (działki nr: 1970, 1971, 1974/2,
1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3, 1979, położone w miejscowości Mordy),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim (działki nr: 398, 399/1,
położone w miejscowości Stok Lacki – Folwark). Zarząd postanowił nie przekazywać
w użyczenie wydzielonej działki nr 399/2 położonej w miejscowości Stok Lacki –
Folwark, przeznaczonej pod budowę Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.







4. rozpatrując wnioski postanowił:
odwodnić skrzyżowanie dróg powiatowych nr 3608W oraz nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole,
odmówił wydania zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3606W linii
kablowej SN 15 kV w celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3606W przyłącza
energetycznego kablowego NN w miejscowości Stara Dąbrówka – działka nr ew. 185,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego w pasie drogi powiatowej
nr 3615W w miejscowości Kownaciska - działka nr ew. 236,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza elektrycznego podpartego w pasie drogi
powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia – działka nr ew. 379/2,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza elektrycznego kablowego NN w pasie drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Korczew – działka nr ew. 650.

na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 80/139/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości
Polaki w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb
budynku na działce nr 84/1,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowościach: Cisie Zagrudzie, Pieróg w celu budowy kabla
światłowodowego w terminie od 15.06.2012 r. do 31.12.2027 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowościach: Cisie Zagrudzie, Pieróg w celu budowy kabla
światłowodowego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.7332-52/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Ługi Rętki w celu wymiany przewodów przyłączy napowietrznych NN,
na przewody izolowane,
 uzgodnił projekt budowy linii kablowej NN w miejscowości Dąbrówka Stany
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3605W,
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W na działkę
nr ew. 173/5 w miejscowości Paprotnia,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do działek nr ew. : 150, 151 w terminie
od 5.06.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia,
wydanego decyzją nr D.6853.18.2012 z dnia 20 lutego 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W
w miejscowości Kukawki w celu w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do działki nr ew. 246/1 w terminie od 4.06.2012 r.
do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W
w miejscowości Kukawki w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do działki nr ew. 201/1, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.58.2012
z dnia 15 maja 2012 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Kotuń w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 108/1,
 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN
w pasie drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 429/2,
 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN
w pasie drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Kosiorki
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 49,







zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN
w pasie drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 273,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego NN
w pasie drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica,
do działki nr 247/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Zbuczyn ul. Starowiejska w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku na działce 43-617,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3633W gazociągu
średniego ciśnienia oraz przyłącza, do budynku mieszkalnego na działce
nr 332/7 w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna,
wyraził zgodę na zakup przepustów na wykonanie 10 szt. zjazdów na pola
uprawne, z drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska.

3. postanowił o umorzeniu odsetek naliczonych dla banku PKO BP S.A., z tytułu
korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
4. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu, zawartymi
w piśmie nr BR.0012.2.3.2012 z dnia 28 maja br.
5. pozytywnie rozpatrzył prośbę prezesa LKS „Grodzisk” Krzymosze i postanowił
dofinansować koszty wyżywienia i przejazdu drużyny piłkarskiej, młodzieżowej na mecz
w dniu 9 czerwca br. do Sterdyni oraz postanowił dofinansować wyżywienie drużynie
seniorów podczas meczu piłkarskiego na boisku w Krzymoszach w dniu 10 czerwca br.
6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników konkursów
organizowanych w ramach imprezy środowiskowej pn. „Rodzina naszą wspólną sprawą”,
która zorganizowana zostanie w dniu 24 czerwca br. w Wodyniach.
7. przyjął:
 wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie w Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w Mokobodach – 549 zł x 17 uczniów x 12 miesięcy = 111.996 zł,
 wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Gostchorzy – 5.964 zł x 28 uczniów x 12 miesięcy =
2.003.904 zł.
na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 81/140/12 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. 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.

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2011 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2011 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn.
Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach” i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2011 rok” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze powiatowej nr 3633W, na długości ok. 900 mb pomiędzy
miejscowościami Borki Wyrki i Borki Kosiorki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
 pozytywnie rozpatrzył wniosek radnego Powiatu i wyraził zgodę na
nawiezienie żwiru na odcinek o długości 1 000 m na drodze powiatowej
nr 3674W – od miejscowości Kamieniec w kierunku miejscowości Osińskie,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3940W do działki nr ew. 237 w miejscowości Krześlinek,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Grubale w celu budowy i lokalizacji przyłącza gazu dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 54/2,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec ul. Kameckiego w celu umieszczenia przyłącza
kablowego na działce nr 152/15, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.40.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec ul. Kameckiego w celu umieszczenia przyłącza
kablowego na działce nr 152/15 w terminie od 12.06.2012 r. do 31.12.2042 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3634W do działki nr ew. 302 w miejscowości
Wólka Wiśniewska,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu budowy zjazdu
na działkę nr 1319/1 w miejscowości Stok Lacki, ul. Pałacowa,
 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3625W w miejscowości Tarków – działka nr ew. 152/4,





zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji
sanitarnej do działki nr ew. 91/1 w terminie od 12.06.2012 r. do 31.12.2022 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji
sanitarnej do działki nr ew. 91/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.46.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

10.postanowił ufundować nagrodę dla laureata konkursu odbywającego się
w ramach XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej, który odbędzie się
w dniach 31.08 – 2.09.2012 r.
na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2012 r.
1. postanowił ufundować nagrody laureatom konkursów o tematyce ekologicznej,
organizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”, który odbędzie się na początku
sierpnia br.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
 wykonać chodnik o powierzchni 100 m2 przy drodze powiatowej Paprotnia –
Mordy we wsi Pluty na wysokości świetlicy wiejskiej oraz wykonać
odwodnienie drogi nr 3624W (studzienka i kanał kryty o długości ok. 46 m)
w miejscowości Pluty,
 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Zaliwie Szpinki o ustawienie barier ochronnych
na przepuście zbudowanym na rowie melioracyjnym pod drogą powiatową
nr 3661W, w miejscowości Zaliwie Szpinki przy posesji nr 1.
Zarząd nie widzi potrzeby budowy barier,
 pozytywnie rozpatrzył wniosek radnej Powiatu i wyraził zgodę na nawiezienie
żwiru – ok. 100 ton, celem wyrównania drogi powiatowej nr 3661W,
na odcinku ok. 2400 m. Szacunkowy koszt zakupu żwiru wyniesie
ok. 2 500 zł,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN
celem zasilenia działki nr 187,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Trzemuszka w celu budowy kabla światłowodowego
relacji Stojadła – Stare Iganie, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.7332-52/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Trzemuszka w celu budowy kabla światłowodowego
relacji Stojadła – Stare Iganie, w terminie od 29.06.2012 r. do 31.12.2027 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zlokalizowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
w pasie drogi powiatowej nr 3605W w miejscowościach: Nowaki –
działka nr 458/1, Dąbrówka Stany – działka nr 570/1, Dąbrówka Ług –
działka nr 635,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN












celem zasilenia działki nr 1206/1 w terminie od 16.06.2012 r. do 31.12.2024 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN celem
zasilenia działki nr 1206/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.30.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń ul. Żeliszewska w celu wykonania przyłącza kablowego
w terminie od 19.06.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń ul. Żeliszewska w celu wykonania przyłącza kablowego
NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 798/6, stosownie
do decyzji nr D.5421-88/10 z dnia 23 listopada 2010 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska w celu umieszczenia przyłącza
energetycznego kablowego NN w terminie od 19.06.2012 r. do 31.12.2042 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska w celu umieszczenia przyłącza
energetycznego kablowego NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.8.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. ,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3642W w celu budowy zjazdu
na działkę nr 456/2 w miejscowości Tęczki.

3. zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31.05.2012 r.
nr MOPR/ZO/0230/49/12 w sprawie partycypacji w kosztach finansowania działalności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zarząd Powiatu stoi
na stanowisku, aby do końca bieżącego roku utrzymać finansowanie Zespołu na warunkach
przedstawionych w powyższym piśmie, akceptując koszt jednego orzeczenia w wysokości
87,53 zł. Zarząd postanowił, aby wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem
o zorganizowanie od stycznia 2013 r. własnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
4. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady 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,
 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2011 rok,
 rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
 przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach”,
 przyjęcia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2011 rok”,
 udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2011 rok,
 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach,
 likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,



likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach,
 likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach,
przekazał również:
 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011 – 2014 za 2011 r.,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w 2011 r.
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2011/2012,
 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego,
 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego,
 informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego
na obszarze Powiatu Siedleckiego,
 informację z działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2011 r.,
 informację z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2011 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
5. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w I kwartale 2012 r.
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 83/141/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 83/142/12 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane, związane z wykonaniem przepustu w pasie drogi 3640W.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o zaplanowanie środków
na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na wysokości wsi Pieńki – Zemły,
o długości ok. 900 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
 rozpatrzył wniosek o wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3611W,
o długości ok. 9 km. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3662W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 187/1 i 187/2 w miejscowości Ziomaki,
 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 3666W
w miejscowości Pustki w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.105.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.,



















zezwolił Wójtowi Gminy Siedlce na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Siedlce – Wołyńce w celu wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej w terminie od 29.06.2012 r. do 31.12.2032 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Siedlce – Wołyńce w celu wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego
w decyzji nr D.7332-2/07 z dnia 5 marca 2007 r.,
zezwolił Wójtowi Gminy Siedlce na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Pustki w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej
w terminie od 25.06.2012 r. do 31.12.2032 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody – Borki Kosiorki w celu umieszczenia
sieci wodociągowej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.7332-27/10 z dnia 29 marca 2010 r.,
zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na zajęcie pasa drogi powiatowej
nr 3636W w miejscowości Mościbrody – Borki Kosiorki w celu wykonania
sieci wodociągowej w terminie od 26.06.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz
ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3606W,
3605W, 3604W, 3603W, w miejscowościach: Żelków, Pieróg, Trzemuszka,
Rososz w celu budowy kabla światłowodowego relacji: Stojadła –
Stare Iganie, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenie wydanego
w decyzji nr D.7332-87/08 z dnia 6 października 2008 r. oraz nr D. 733232/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3606W,
3605W, 3604W, 3603W, w miejscowościach: Żelków, Pieróg, Trzemuszka,
Rososz w celu budowy kabla światłowodowego relacji: Stojadła Stare Iganie w terminie od 30.06.2012 r. do 31.12.2027 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego kablowego SN-15 kV
w pasie drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc Włościański,
dla potrzeb obiektu produkcyjnego na działkach nr: 73/1, 73/2,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3619W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 10, 12
w miejscowości Nasiłów,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi
powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży, dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działkach nr: 388, 387/5,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Józefin w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej –
decyzja nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.

4. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom konkursów odbywających się
w ramach festynu „Słoneczne lato” w Mordach, który odbędzie się 1 lipca br.
5. wyraził zgodę na przekroczenie wysokości zasilania w środki finansowe ponad
należną 1/12 o kwotę 90 000 zł dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, z planowanym
wyrównaniem należnego zasilenia do końca września 2012 r. Wzrost wydatków w jednostce

wynika z potrzeby naprawy instalacji elektrycznej, wykonania pomiarów elektrycznych
oraz zwiększonego zakupu oleju napędowego.
na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 84/143/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2. wyraził zgodę na zakup 30 książek pt. „Piąty notes prasowy” dla bibliotek
z terenu powiatu siedleckiego.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 187,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku na działce nr 187,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew w celu umieszczenia przyłącza energetycznego NN
do budynku na działce nr 505/1,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica w celu budowy kabla światłowodowego
relacji Stojadła – Stare Iganie,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica w celu budowy kabla światłowodowego
relacji Stojadła – Stare Iganie,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Drażniew w celu umieszczenia przyłącza energetycznego NN
do budynku na działce nr 505/1,
 rozpatrzył wniosek radnej gminy Siedlce o pogłębienie rowu wzdłuż
ul. Spokojnej w miejscowości Żelków Kolonia w ciągu drogi powiatowej
nr 3606W. Zarząd stoi na stanowisku, iż nie ma potrzeby pogłębiania rowu,
gdyż istniejący spełnia swoje zadanie.
 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Lipiny, gmina Zbuczyn w sprawie
udrożnienia przepustu pod drogą powiatową nr 3633W w miejscowości Lipiny.
Zarząd stoi na stanowisku, aby wykonać udrożnienie w/w przepustu oraz
odtworzyć rów po południowej stronie drogi na długości ok. 200 mb
od przedmiotowego przepustu.
4. postanowił zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
zużyte i nienadające się do dalszej eksploatacji składniki majątku ruchomego,
po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.
na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 85/144/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 85/145/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na wykonanie remontu zjazdów z drogi powiatowej nr 3661W
do działki nr: 326 i 322/2, 335 i 321, 358/1, 329 i 327, 328 i 331, 332 –
w miejscowości Wólka Proszwska,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości
Olszyc Włościański w celu demontażu istniejącej linii energetycznej
napowietrznej NN nad drogą powiatową oraz przebudowy istniejącego
stanowiska słupowego z 5/RN-12/ŻN na stanowisko 5/RK-12/ZN,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa i Oleksin w celu budowy kabla światłowodowego
relacji Stojadła – Stare Iganie w terminie od 13.07.2012 r. do 31.12.2027 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa i Oleksin w celu budowy kabla światłowodowego relacji
Stojadła – Stare Iganie, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji D.7332-32/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego i przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 430/7,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3606W do działki nr 98 w miejscowości
Stara Dąbrówka,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3656W do działki nr ew. 74/2 w miejscowości Januszówka,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działki nr: 97/3, 140, 177/4, 177/5, 177/6, 215) w celu wymiany
sieci i urządzeń energetycznych NN, tj. slupów, linii napowietrznej NN,
przyłączy napowietrznych NN,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
do działki nr ew. 147/3 w terminie od 11.07.2012 r. do 31.12.2037 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia w celu budowy zjazdu na działkę nr 198 w miejscowości Paprotnia,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz w celu wykonania przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 147/3,
 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3611W
oraz nr 3612W, sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami.
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 86/146/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. postanowił ufundować puchar dla najaktywniejszego uczestnika II Rajdu
Rowerowego Kolarsko – Turystycznego, który odbędzie się w dniach: 28 – 29 lipca br.

3. zapoznał się z informacją Wójta Gminy Suchożebry o organizacji
w dniu 2 września br. festynu ZŁOTA JESIEŃ W SUCHOŻEBRACH. Starosta Siedlecki
postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższej imprezy.
4. nie wyraził zgody na zapis wprowadzony przez Wójta Gminy Wodynie w § 2 pkt 4
projektu umowy na współfinansowanie inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3605W Żebraczka – Rudnik – granica województwa (Stoczek Łuk) dł. ok. 900 mb”.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Józefin w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.7332-64/07 z dnia 8 października 2007 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Wielgorz w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej,
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.7332-73/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Wielgorz w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
do działki nr ew. 578/3 w terminie od 20.07.2012 r. do 31.12.2037 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 407/1 w terminie
od 18.07.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 407/1, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.118.2011 z dnia 19.12.2011 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Nowa Dąbrówka w celu umieszczenia urządzenia – linii
światłowodowej relacji Stojadła – Stare Iganie w terminie od 21.07.2012 r.
do 31.12.2027 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żdżar w celu umieszczenia urządzenia – linii światłowodowej
relacji Stojadła – Stare Iganie w terminie od 18.07.2012 r. do 31.12.2027 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Nowa Dąbrówka w celu budowy linii światłowodowej relacji
Stojadła – Stare Iganie, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.7332-52/08 z dnia 27.05.2008 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żdżar w celu budowy linii światłowodowej relacji Stojadła –
Stare Iganie, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego
w decyzji nr D.7332-87/08 z dnia 6.10.2008 r. ,
 uzgodnił projekt budowlany budowy budynku przeznaczonego do celów
turystyki i wypoczynku na działkach nr: 151, 170 w miejscowości
Wola Wodyńska, w zakresie zjazdu publicznego z drogi powiatowej.

na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 87/147/12 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2012 r.
2. wyraził zgodę na dokonanie zmian w kosztach rodzajowych w zadaniu
„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” zawierając aneks do umowy
nr 1/S/2012.
3. postanowił ufundować 6 pucharów dla najlepszych zespołów XII Centralnego
Finału Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt – Piłkarska Kadra Czeka.
4. postanowił ufundować 15 egzemplarzy książki pt. ”Ocalone z transportów Dzieci
Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego
1942 – 1945” Beaty Kozaczyńskiej z przeznaczeniem dla bibliotek gminnych.
5. postanowił przekazać nieodpłatnie zużyte składniki majątku i jednocześnie
zdjąć je z ewidencji majątkowej Starostwa po dokonaniu ich przekazania.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3619W
na działki nr ew.: 10, 12 w miejscowości Nasiłów,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek nr: 913/7,
913/5, 913/9,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek nr ew.: 913/7,
913/5, 913/9,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka
w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku
mieszkalnego na działce nr 66,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w celu budowy
przyłącza energetycznego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1,
obręb 27,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3666W w miejscowości Stok Lacki
w celu budowy przyłącza NN do zasilania budynku na działce nr 369/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 2259W w miejscowości Brodki
w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
na działce nr 218/2,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3626W w miejscowości Mordy
w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku na działce nr 1672,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Olędy
w celu przebudowy linii energetycznej NN z przyłączami,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Zbuczyn
w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 498,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Łysów w celu przebudowy przyłącza energetycznego na działce nr 512,





zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Wilczonek
w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Józefin
w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3659W w celu budowy i lokalizacji
przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 82.

7. postanowił o przyznaniu dodatku motywacyjnego w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy dla:
 dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w okresie
od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 26 stycznia 2013 r.,
 dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w okresie od dnia
1 września 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.,
 dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.
8. postanowił, że nie ma podstawy do zaniechania naliczania kary umownej dla
Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego BAWI S.A. w Białymstoku. Kara umowna
powinna być naliczona zgodnie z obowiązująca umową i opinią radcy prawnego.
na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 88/148/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 88/149/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową drogi gminnej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W oraz nr 3638W
w celu budowy kablowego przyłącza energetycznego dla działek nr 472, 474,
501/1,
 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza energetycznego w pasie drogi powiatowej
nr 3661W Mokobody - Męczyn – Zaliwie Piegawki w miejsc. Zaliwie-Szpinki
do budynku mieszkalnego na działce nr 135/4,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejsc. Mordy
w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 2024,
 uzgodnił projekt budowlany pn.” budowa gazociągu w ul. Grycznej w miejsc.
Stok Lacki gm. Siedlce z przyłączem do budynku mieszkalnego położonego
na działce nr 332/7” w pasie drogi powiatowej nr 3633W,
 zezwolił na zmianę w części decyzji Zarządu Powiatu nr D.5421-89/10
z dnia 23.11.2011 r. dotyczącej przebiegu trasy sieci wodociągu w miejsc.
Borki – Sołdy, Borki Paduchy w ciągu drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn –
Mościbrody.
na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 89/150/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.

2. podjął uchwałę Nr 89/151/2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
3. podjął uchwałę Nr 89/152/2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejsc. Pruszynek w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego NN
do zasilania budynku mieszkalnego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
Przesmyki – Zawady – Suchodół Wielki – Wojnów w miejsc. Wojnów
gm. Mordy w celu wymiany przewodów typu AL napowietrznej linii niskiego
napięcia na przewód izolowany AsXSn4x70mm2,
 uzgodnił projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
na działkę o nr ew. 74/2 w miejsc. Januszówka,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejsc.
Mokobody w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejsc. Tworki oraz drogi nr 3654W w miejsc. Kaczory w celu lokalizacji
i budowy kabla światłowodowego.
na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 90/153/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 90/154/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w spawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w spawie 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 pod obrady na najbliższej sesji Rady.
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
w Siedlcach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i postanowił dofinansować
do kosztów wyżywienia i zakwaterowania delegacji strażaków z powiatu Oberhavel,
przebywających w dniach od 31 sierpnia do 3 września br.












7. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt budowy przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego
w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
drogi powiatowej nr 3659W,
uzgodnił projekt budowy i przebudowy sieci energetycznej NN, budowy linii kablowej
oraz wymiany przyłączy napowietrznych do budynków mieszkalnych w miejscowości
Łysów, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 2044W,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody w terminie od 11.08.2012 r. do 31.12.2032 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice
w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 702,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Wólka Wiśniewska w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynku na działce nr 687/1,
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 732,
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 302,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki
w celu budowy linii kablowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia w celu budowy i lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 99/4,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Wilczonek w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

8. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zwołanie w dniu 22 sierpnia br. o godz. 1400 sesji Rady z następującym porządkiem obrad:
 podjęcie uchwały 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,
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015,
 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
Powiatu Siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2012 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach o zwiększenie budżetu jednostki na 2012 r. z przeznaczeniem na zakup

oleju opałowego. Decyzja o wysokości przyznanych środków podjęta zostanie
po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za trzy kwartały br.
3. przyjął:
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2012 r.,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa,
 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami,
 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2012 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
4. zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2012/13.
na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 92/155/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 92/156/12 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2012 roku”.
Zarząd postanowił przedstawić powyższą informację:
 Radzie Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 92/157/12 w sprawie przedstawienia „Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2012 – 2015 za I półrocze 2012 roku”.
Zarząd postanowił przedstawić powyższą informację:
 Radzie Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 92/158/12 w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach za I półrocze 2012 roku”.
Zarząd postanowił przedstawić powyższą informację:
 Radzie Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

6. przyjął:
 informację nt. aktualnego zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
powiatu siedleckiego,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2012 r.,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za I półrocze 2012 r.,
 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach za I półrocze 2012 r.,
 informację nt. ilości przyznanych środków pomocowych na terenie
Powiatu Siedleckiego i stopnia ich wykorzystania,
 informację na temat środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla beneficjentów
z terenu Powiatu Siedleckiego,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w I półroczu 2012 r.,
 informację nt. działalności Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.



7. postanowił przyznać dodatek funkcyjny od 1 września br. dla:
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

8. postanowił o dofinansowaniu wyżywienia zawodnikom klubu Kolektyw Oleśnica,
podczas wyjazdu na mecz do Kosowa Lackiego w dniu 14 października br.






9. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy
ul. Pusta w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 2009,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości
Mordy ul. Olędzka w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją
nr D.6853.89.2012 z dnia 23 lipca br.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości
Mordy ul. Olędzka w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie
od 27.08.2012 r. do 31.12.2022 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego w pasie drogi powiatowej
nr 3610W w miejscowości Nowe Opole dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
nr 461/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne w celu budowy przyłącza napowietrznego NN oraz wymianę sieci
i urządzeń energetycznych tj. linii napowietrznej NN i przyłączy napowietrznych NN,












zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Ług w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego na działce nr 378/8, zgodnie z decyzją nr D.6853.24.2012
z dnia 5 marca 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Ług w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego na działce nr 378/8 w terminie od 27.08.2012 r.
do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości
Tarków w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku
mieszkalnego na działce nr 152/4, zgodnie z decyzją nr D.6853.74.2012 z dnia
11 czerwca 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości
Tarków w celu umieszczenia przyłącza energetycznego NN do budynku mieszkalnego
na działce nr 152/4 w terminie od 27.08.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy
ul. Pusta w celu przebudowy sieci energetycznej polegającej na wymianie kabla,
słupów i przewodów energetycznych po istniejącej trasie,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice w celu przebudowy linii napowietrznej NN.

10.zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu z posiedzeń w dniu
22 sierpnia br.
11.zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2012 – 2013.
12. wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności wynikającego z umowy zawartej
w dniu 2.04.2012 r. sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej na pokrycie
kosztów wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy
na odcinku od drogi nr 3617W do miejscowości Krześlin długości 1720 mb. – znak sprawy
D.7011.8.2012
na posiedzeniu w dniu 3 września 2012 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 93/159/12 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie
Gminy Wiśniew do kategorii dróg gminnych.
3. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ustawienie tablicy pamiątkowej
dotyczącej współfinansowania przez Gminę inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3650W Żebraczka – Rudnik – granica województwa (Stoczek Łuk.) dł. ok. 900 mb”
i wprowadzenie tego zapisu do umowy na współfinansowanie przedmiotowej inwestycji.
Zarząd nie widzi potrzeby ustawiania w pasie dróg powiatowych dodatkowych zbędnych,
kosztownych tablic, rozpraszających uwagę kierowców. W pasie drogi ustawione powinny być
tylko znaki drogowe.

4. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 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 389,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach nr:
822/2, 827/2,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha w celu budowy i lokalizacji przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 536/6,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański w celu wykonania przyłącza kablowego
w terminie od 4.09.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 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 na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki w celu budowy przyłącza kablowego NN
do działki nr 196/3,
 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 176 w miejscowości Grabianów,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna w celu wykonania przyłącza gazu
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 332/7 w terminie
od 9.09.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna w celu wykonania przyłącza gazu
dla budynku mieszkalnego na działce nr 332/7, zgodnie z decyzją
nr D.6853.72.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.
6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagrody dla laureata konkursu ekologicznego,
organizowanego w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem festynu
DOKOPINY ZIEMNIAKA, który zorganizowany zostanie przez Gminę Przesmyki
w dniu 23 września br.
7. postanowił o ufundowaniu nagród dla hodowców - wystawców bydła oraz trzody
chlewnej z terenu powiatu siedleckiego. Nagrody wręczone zostaną w dniu 8 września br.
podczas XIX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. .
8. podjął uchwałę Nr 93/160/12 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

9. zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Siedleckim.
na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 94/161/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. podjął uchwałę Nr 94/162/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71095/.
3. podjął uchwałę Nr 94/163/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 010, rozdział 01005/.
4. zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia
pod nazwą „XIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym i VIII Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych”, zawartym w dniu 29. 06 br. przeznaczył środki finansowe
na nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3654W do nieruchomości stanowiącej działki nr: 446/1, 447
w miejscowości Czerniejew,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Kosiorki w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 49 w terminie
10.09.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Kosiorki w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 49, zgodnie z decyzją
nr D.6853.67.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 273, zgodnie z decyzją
nr D.6853.66.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 273 w terminie
od 11.09.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna w celu umieszczenia przyłącza
energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 94/9
w terminie od 14.09.2012 r. do 31.12.2027 r.,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działkach nr: 32, 34 w terminie
od 10.09.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działkach nr: 32, 34 zgodnie
z decyzją nr D.6853.59.2012 z dnia 21 maja 2012 r.,
















zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego ś/c w pasie drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 230/2,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice w celu wykonania przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej w terminie od 10.09.2012 r. do 31.12.2032 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice w celu wykonania przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z decyzją nr D.6853.107.2012 r.
z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego ś/c w pasie drogi
powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna
do nieruchomości na działce nr 380/4,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3641W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 714/1 w miejscowości
Tchórzew,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Ozorów w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 429/2 zgodnie
z decyzją nr D.6853.68.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Ozorów w celu umieszczenia przyłącza energetycznego
kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr 429/2 w terminie
od 12.09.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 610/3 w miejscowości
Radzików Wielki,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W na działkę
nr ew. 1 w miejscowości Tworki,
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu dotyczący wykopania rowu
i zainstalowania przepustów na odcinku ok. 500 mb. drogi powiatowej
nr 3638W na pograniczu miejscowości Leśniczówka - Krzymosze.
Zarząd nie widzi potrzeby kopania rowu i instalowania przepustów
na w/w odcinku drogi powiatowej.

6. wyraził zgodę na budowę linii kablowej NN 230/400V, przechodzącej przez działkę
nr 399/1 w miejscowości Stok Lacki, bezpłatnie oraz bez zawierania umowy o ustanowienie
służebności przesyłu.
7. wyraził zgodę na wynajem garażu dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, ustalając miesięczny czynsz.
8. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród książkowych, które wręczone zostaną
podczas wernisażu wystawy Barbary Wachowicz „Reduta Żeromskiego” w dniu
14 września br.
9. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach za II kwartały 2012 r.

10.podjął uchwałę Nr 94/164/12 w sprawie zasad oceny formalnej i merytorycznej
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego
na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
11.przyjął 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” i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
12.wyraził zgodę na podcięcie konarów niektórych drzew w ciągu ul. Łukowskiej,
od granicy administracyjnej miasta Siedlce do ronda DK2 celem podniesienia skrajni drogi
w związku z przewozem wagonów na naczepach samochodowych.
na posiedzeniu w dniu 12 września 2012 r.
1. 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.
na posiedzeniu w dniu 17 września 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 96/165/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. przyjął „Zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2013 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016”. Zarząd postanowił o przekazaniu powyższych
zasad jednostkom organizacyjnym Powiatu i wydziałom Starostwa Powiatowego.
3. ze względu na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie przeznaczył środków
finansowych na nagrody dla laureatów konkursu „Postawmy Demokrację przed Sądem”,
organizowanego przez Koło Naukowe Administratywistów działające przy Instytucie
Administracji Samorządu i Prawa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach.
4. przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego
na lata 2005 – 2013” w 2011 r.,
 informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. przyjął „Zasób nieruchomości powiatu siedleckiego – drogi stan na dzień
13.09.2012 r.”

6. zapoznał się ze skargą mieszkańców wsi Zbuczyn z dnia 23 sierpnia 2012 r.
dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody i wykonania
sieci odprowadzającej wodę opadową, deszczową i śniegową. Zarząd zapoznał się również z
wyjaśnieniem Wydziału Dróg w sprawie planowanej w 2013 r. inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi powiatowej 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody
oraz rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych z jezdni.
7. po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady:
 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015,
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
 zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej,
skierował również:
 „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2012 roku”,
 „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2012 – 2015 za I półrocze 2012 roku”,
 „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach
za I półrocze 2012 roku”,
 informację nt. aktualnego zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
powiatu siedleckiego,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2012 r.,
 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za I półrocze 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2012 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
 uzgodnił projekt budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości
Suchożebry ul. Brzozowska,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W oraz drogi
nr 3940W w miejscowości Nakory w celu przebudowy istniejącej linii
napowietrznej, tj. wymianie słupów ze zmianą lokalizacji oraz wymianie
przewodów na izolowane,
















zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3635W – obręb
Stok Wiśniewski, 3633W – obręb Helenów, 3636W – obręb Borki Kosiorki,
w celu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Miłosna – Siedlce,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa w celu wymiany przewodów linii napowietrznej
na przewody pełno izolowane,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3617W do działki nr ew. 196/2 w miejscowości
Żabokliki,
uzgodnił projekt budowy odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV
oraz przyłącza energetycznego NN w miejscowości Wodynie ul Kościelna –
nr działki: 337, 339, 340, 322, 313, 314, 317, 342, 344/1, 344/2, 344/3, 321/3 –
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 2259W,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Borki Wyrki o przebudowę drogi
powiatowej nr 3633W, na odcinku Borki Wyrki – Borki Kosiorki o długości
ok. 900 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Ługi Wielkie o przebudowę drogi
powiatowej nr 3633W, na odcinku Ługi Wielkie – Ługi Rętki o długości
ok. 600 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Lipiny o przebudowę drogi powiatowej
nr 3633W, w miejscowości Lipiny o długości ok. 900 m. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o przebudowę drogi powiatowej
nr 3653W, na odcinku Olszyc Włościański - Żebrak o długości ok. 1600 m
oraz budowę chodnika w miejscowości Czachy o długości 2000 m. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Męczyn o przebudowę drogi powiatowej
nr 3661W, na odcinku Mokobody - Męczyn o długości ok. 3000 m. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2013 r.

9. zapoznał się z przedłożonymi materiałami dotyczącymi kosztów ogrzewania
pomieszczeń w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz czterech samodzielnych
lokali mieszkalnych w byłym Domu Nauczyciela. Zarząd stoi na stanowisku, aby szczegółowo
rozliczyć zużycie oleju opałowego na ogrzewanie Domu na Zielonym Wzgórzu oraz lokali
w byłym Domu Nauczyciela. Obliczyć koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni oraz rozważyć
opomiarowanie Domu Nauczyciela.
na posiedzeniu w dniu 24 września 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 97/166/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.
2. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu.

3. nie wyraził zgody na wsparcie finansowe wystawy – pokaz kotów rasowych,
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie w dniu
30 września br.
4. zatwierdził aneks do „Zasad korzystania ze stołówki oraz określenia wysokości
opłat za posiłki przygotowywane w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim”.
5. zatwierdził na rok szkolny 2012/13 wysokość kosztów surowca, przeznaczonego
na wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
6. postanowił o wsparciu finansowym zakup medali dla zwycięzców zawodów
odbywających się w ramach Festynu Sportowo – Rekreacyjnego w Skórcu w dniu
30 września br.
7. podjął uchwałę Nr 97/167/12 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3644W – obręb
Nowe Iganie, 3606W – obręb Nowa Dąbrówka, 3604W – obręb Trzemuszka,
3603W – obręb Łączka, w celu lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych relacji
Terespol – Warszawa,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny – Koszewnica w celu umieszczenia
przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 247/2 w terminie od 26.09.2012 r. do 31.12.2034 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny – Koszewnica w celu umieszczenia
przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 247/2, zgodnie z decyzją nr D.6853.64.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości
Mordy ul. Pusta w celu budowy i lokalizacji przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
nr 1709,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w celu budowy
przyłącza energetycznego NN do działki nr 134 w miejscowości Borki Kosy,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowościach: Żelków Kolonia, Żelków w celu budowy odcinka kanału
kanalizacji sanitarnej na wysokości działek nr: 42, 41, 40, 37/2,
 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3628W do działki nr ew. 132/1 w miejscowości Kamianki Wańki,
 rozpatrzył wniosek radnych Powiatu o wpisanie do planu wydatków
inwestycyjnych na lata 2011 – 2014 zadania przebudowy drogi powiatowej





nr 3653W o długości ok. 1 400 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu oraz rad sołeckich wsi: Podnieśno,
Stany Duże, Stany Małe o utwardzenie nawierzchni drogi nr 3612W pomiędzy
miejscowościami Podnieśno – Stany Duże. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2013 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu oraz rady sołeckiej wsi Krynica
o wykonanie modernizacji w 2013 r. drogi nr 3612W na odcinku Stany Duże –
Krynica. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2013

10.przyjął:
 informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2012/2013,
 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2012 r.,
 informację nt. ilości przyznanych środków na terenie powiatu siedleckiego
na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2011.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

