SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 57/111/12 w sprawie określenia wykazu zadań na 2012 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej
oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. postanowił o zawarciu umowy z firmą Sport – Premium sp. z o.o. w Warszawie
na gablotę informacyjną posadowioną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
3. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Halowego Turnieju Piłki
Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2012. Turniej odbędzie się w czasie ferii zimowych
w dniach 16 – 20 stycznia br. w Siedlcach.
4. rozpatrując prośbę Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ w Łysowie
postanowił dofinansować zakup nagród, pucharów i medali dla laureatów:
turnieju koszykówki,
turnieju tenisa stołowego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 457/2 w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego
do zasilenia oczyszczalni ścieków na działce nr 326,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego do zasilenia oczyszczalni ścieków na działce nr 326
w terminie od 10.01.2012 r. do 31.12.2043 r.,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3663W (działka nr ew.: 478, 505/1, 474/1),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości
Wodynie w celu budowy linii SN, linii kablowej NN oraz linii
napowietrznej NN,
uzgodnił projekt pn: budowa przyłącza kablowego NN do zasilania budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 41 w miejscowości Pruszyn w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3632W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości
Szczeglacin w celu budowy linii kablowej NN (od stacji do słupa 2-14
i od stacji do słupa 1-11/5).
6. zapoznał się z informacją na temat funkcjonowania Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach.

7. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych na II semestr roku szkolnego
2011/2012 dla Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej, przedłożone przez dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 58/112/12 w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Siedleckiego na 2012 rok.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Wilczonek w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego NN
do zasilania nieruchomości na działce nr 327/2,
zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3648W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 170 w miejscowości
Wola Wodyńska,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Stok Lacki ul. Gryczna w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
do zasilania budynku letniskowego na działce nr 94/9,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3642W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 40 w miejscowości
Tęczki.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
4. przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011” w zakresie kultury fizycznej i sportu
oraz turystyki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród i pucharów laureatom IV Festiwalu
Piłki Siatkowej, który zorganizowany zostanie w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Mokobodach.
6. wyraził zgodę na udział Powiatu w wydawanej publikacji albumowej
„Województwo Mazowieckie”.
7. przyjął sprawozdanie z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 59/113/12 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 010, rozdz. 01005/.
2. podjął uchwałę Nr 59/114/12 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdz. 71013/.

3. podjął uchwałę Nr 59/115/12 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdz. 71014/.
4. podjął uchwałę Nr 59/116/12 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
5. podjął uchwałę Nr 59/117/12 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych
na zadania w 2012 r. /dział 700, rozdz. 70005/.
6. 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.
7. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu Powiatu.
8. przyjął:
sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2011 r.,
informację na temat zasobności gleb w Powiecie Siedleckim,
informację „Gospodarka zasobami leśnymi i problematyka związana
z zarządzaniem lasami”,
informację o działalności Związku Powiatów Polskich,
informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w roku 2011,
sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2011.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. nie wyraził zgody na zmniejszenie wysokości czynszu firmie FOLDRUK z siedzibą
w Siedlcach ul. Starzyńskiego 5, za wynajem miejsca pod zainstalowaną reklamę świetlną
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Sielcach.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3636W w celu podłączenia nowego kontrahenta na działce nr 459/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Ługi Rętki w celu wymiany linii napowietrznej NN 0,4 kV na przewody
izolowane,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu umieszczenia przyłącza
wodociągowego do działki nr 368 stosownie do zezwolenia na umieszczenie
urządzenia, wydanego w decyzji nr D.6853.119.2011 z 19 grudnia 2011 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki ul. Pałacowa w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
do działki nr 368 w terminie od 18.01.2012 r. do 31.12.2032 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego z dwóch
ściętych wiązów rosnących na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową
nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki, w zamian za ich usunięcie,

wniosek Wójta Gminy Paprotnia w sprawie odwodnienia ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym,
po szczegółowym rozpoznaniu sprawy przy współudziale Gminy Paprotnia,
11.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
12.wyraził zgodę na przekazanie w miesiącu styczniu br. dla Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach, dodatkowej dotacji - w ramach przyznanego budżetu
na 2012 r.
na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2012 r.
1. przyjął „Analizę poniesionych w 2011 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości 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 w szkołach prowadzonych przez
powiat siedlecki.
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie do:
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach,
Rady Powiatu w Siedlcach,
Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania Nr 1664,
Dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działki
nr ew.: 396/2, 309/3 w miejscowości Strusy,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Wodynie w celu budowy szafy telefonicznej kanalizacji kablowej,
zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa
ul. Krucza 6/14 na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Purzec w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia w terminie
od 6.02.2012 r. do 31.12. 2037 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Purzec w celu umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia
stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, wydanego w decyzji
nr: D.6853.89.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3641W w miejscowości Modrzew w celu wymiany słupów i przewodów linii
energetycznej po istniejącej trasie linii niskiego napięcia,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości
Ptaszki w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki o nr ew. 143/1,

zezwolił na zmniejszenie do 6,0 m odległości linii zabudowy projektowanej
budowy budynku mieszkalnego na działce nr 534 w miejscowości Przesmyki,
przy drodze powiatowej nr 3622W,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec w celu umieszczenia sieci gazowej wraz
z przyłączami do działek nr: 215, 518, 243/2, 514/5, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.25.2011
z 6 czerwca 2011 r.,
zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa
ul. Krucza 6/14 na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Rakowiec w celu umieszczenia sieci gazowej wraz z przyłączami do działek nr:
215, 518, 243/2, 514/5 w terminie od 6.02.2012 r. do 31.12.2037 r.
4. wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na sprzedaż
samochodu marki Ford Transit o nr rejestracyjnym WSI 44GL.
5. przyjął informacje:
z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2011,
Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w 2011 roku ze wskazaniem stanu
poczucia bezpieczeństwa obywateli,
nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Siedlcach w 2011 r.,
z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2011 roku,
z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2011 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
6. postanowił ufundować 7 pucharów i 14 tabliczek grawerton, na nagrody
w plebiscycie na najlepszych i najpopularniejszych sportowców i trenerów w 2011 r.
7. wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla:
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres
6 miesięcy, tj. od 27 stycznia 2012 r. do 26 lipca 2012 r.,
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy,
tj. od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.,
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
na okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2012 r.
1. 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. 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.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
4. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako nr 103/10 o pow. 0,0182 ha, położoną w miejscowości
Żelków – Kolonia.
5. podjął uchwałę Nr 61/118/12 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 2012 rok w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
6. podjął uchwałę Nr 61/119/12 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 2012 rok w sferze turystyki.
7. podjął uchwałę Nr 61/120/12 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 2012 rok w sferze kultura fizyczna i sport.
8. zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
9. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych, organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie
Kulturalno – Oświatowe KORNEL w Borkach Wyrkach.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości
Kaczory w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki o nr ew. 32, 34,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działkę nr 341/17
w miejscowości Podnieśno ul. Spokojna,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3615W w miejscowości Kownaciska w celu podłączenia nowego
kontrahenta na działce nr 224,
zezwolił na lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych w związku z planowaną
budową rurociągów kablowych na potrzeby kablowej linii światłowodowej
relacji Terespol – Warszawa, na odcinku Łuków – Siedlce w ciągu dróg
powiatowych nr: 1. 3635W obręb Stok Wiśniewski – działka nr ew. 1645,
2. 3654W obręb Pieńki – działki nr ew. 87, 40/1, 89/1 oraz obręb
Domanice Kolonia - działka nr ew. 303/1,
uzgodnił projekt budowy przyłącza kablowego NN w miejscowości Tworki
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3655W,

uzgodnił projekt budowy przyłącza kablowego NN w miejscowości Kotuń –
działki nr ew.: 73/2, 108/2, 109/3, 1229 w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 4228W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 102/4 w miejscowości Księżopole – Jałmużny,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W – działka
nr 1805/2 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa w celu budowy słupa
energetycznego i przyłącza kablowego NN,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3659W przyłącza
energetycznego kablowego NN do nieruchomości o nr ew. 217/1.
11.postanowił o ufundowaniu nagród laureatom etapu powiatowego II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”,
organizowanego przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. .
12.zapoznał się z informacją o przyjęciu i wykonaniu umowy nr 0120/11/OP/D
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Suchożebry
i Mokobody” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2012 r.
1. przyjął rozliczenia dotacji za 2011 r.:
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach,
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. Zarząd postanowił,
aby wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach, o stanowisko dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Zarząd stoi na stanowisku, aby przeprowadzić kontrolę w Ośrodku.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3654W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 935
w miejscowości Łupiny,
wyraził zgodę na wykonanie przyłącza kablowego przechodzącego przez
działkę nr 399/1, bezpłatnie oraz bez zawarcia umowy o ustanowienie
służebności przesyłu z PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, Rejon
Energetyczny Siedlce ul. Piłsudskiego 100/102.
3. dokonał wyboru laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego.
4. po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
projekty 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,
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
zamiaru likwidacji szkół,
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r. Powiatu Siedleckiego,
zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2012 – 2015,
przekazał również:
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2011”,
informację z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w roku 2011,
informację o działalności Związku Powiatów Polskich,
sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2011,
informację z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2011,
informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w 2011 roku ze wskazaniem
stanu poczucia bezpieczeństwa obywateli,
informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2011 roku,
informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2011 roku,
informację o przyjęciu i wykonaniu umowy nr 0120/11/OP/D z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie
gmin: Suchożebry i Mokobody”,
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat siedlecki
za 2011 r.
z prośba o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2012 r.
1. zapoznał się ze sprawozdaniem z audytu Nr 4/2011 w zakresie oceny legalności
zarządzania majątkiem Powiatu Siedleckiego. Jednostki organizacyjne powiatu wyposażone
zostały w majątek niezbędny do ich funkcjonowania. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku,
że nie ma potrzeby przekazywania gruntów w trwały zarząd jednostkom.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3617W w celu podłączenia nowego kontrahenta na działce nr 150,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3646W do nieruchomości stanowiącej działki
nr ew.: 729/6, 727/2 w miejscowości Kłódzie,
uzgodnił projekt pn: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV linii
napowietrznej SN 15 kV, linii napowietrznej i kablowej NN 0,4 kV oraz

złącza kablowego NN 0,4 kV, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości Brodki,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3663W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 485/4 w miejscowości Tokary.
3. zaakceptował projekt Listu intencyjnego (Letter of Intent ) o utworzeniu
wspólnego Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki.
na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 64/121/12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2012 r. /dział 710, rozdział 71095/.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu budowy linii kablowej NN, wymianę linii
napowietrznej NN oraz przyłącza napowietrznego NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek w celu wymiany sieci i urządzeń energetycznych NN 0,4 kV tj.
słupów, linii napowietrznej NN, przyłączy napowietrznych NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości
Zawady w celu wymiany linii napowietrznej NN,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 237 w miejscowości Mościbrody,
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi
powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska ( działka nr ew. 151),
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Rzążew o wymianę przepustów oraz
położenie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 3640W, na odcinku
od miejscowości Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.
Zarząd widzi potrzebę wykonania przebudowy powyższej drogi, jednak
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie będzie to możliwe.
Gdy warunki pogodowe na to pozwolą wykonany zostanie remont drogi,
zaakceptował przedłożone przez Wójtów Gmin: Suchożebry, Przesmyki,
Korczew, Paprotnia, Skórzec rozliczenia z zimowego utrzymania dróg
powiatowych za okres XI – XII 2011 r.
3. przyjął DZIAŁANIA PROMOCYJNE POWIATU SIEDLECKIEGO W ROKU 2012.
4. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego
„Pamięci Jana Pawła II” organizowanego w dniu 2 kwietnia br.

na posiedzeniu w dniu 5 marca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 65/122/12 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej
Powiatu Siedleckiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu

nieograniczonego oraz udzielenia zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Siedleckiego”.
2. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom II Festiwalu Piosenki Rosyjskiej
Bałałajka, który odbędzie się 9 marca br. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
3. postanowił o wprowadzeniu do tegorocznego budżetu powiatu zadania pn.
„Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na realizację decyzji Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Nr MZ-5580/26-1/11, MZ-5580/26-2/11”
oraz zabezpieczeniu na jego realizację kwoty 27 183 zł.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W
na działkę o nr ew. 935 w miejscowości Łupiny,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Ług w celu budowy i lokalizacji przyłącza kablowego NN
dla potrzeb budynku na działce nr 378/8,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości
Przygody w celu budowy i lokalizacji kanalizacji sanitarnej (przejście
poprzeczne pod drogą),
zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kablowego NN w pasie drogi powiatowej
nr 3625W w celu podłączenia nowego kontrahenta na działce nr 201/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Koszewnica w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilania
nieruchomości na działce nr 32/1,
uzgodnił projekt pn. Budowa przyłącza kablowego NN ze złączem kablowo –
pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Kępa,
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił Zakładowi Gazowniczemu w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki w celu
umieszczenia przyłącza gazu w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2037 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił Zakładowi Gazowniczemu w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek w celu
umieszczenia przyłącza gazu w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2037 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił Zakładowi Gazowniczemu w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole
ul. Piękna w celu umieszczenia przyłącza gazu w terminie od 1.01.2013 r.
do 31.12.2038 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki ul. Korczewska w celu umieszczenia przyłącza
kablowego NN do działki nr ew. 196/1, stosownie do zezwolenia
na umieszczenie urządzenie wydanego w decyzji nr D.6853.1.50.2011
z dnia 13 czerwca 2011 r.,
zezwolił PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul Garbarska 21A na zajęcie pasa drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki ul. Korczewska w celu
umieszczenia przyłącza kablowego NN do działki nr ew. 196/1 w terminie
od 27. 03.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna (w zamian za usunięcie
drzew), pozyskanego ze ściętych 14 szt. drzew – topoli, rosnących w pasie
drogi powiatowej nr 3621 przy działce nr 302 w miejscowości Przesmyki.
na posiedzeniu w dniu 12 marca 2012 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 2044W do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 392/2 w miejscowości Wólka Łysowska,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W do działki
o nr ew. 64 w miejscowości Kotuń,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski w celu umieszczenia linii napowietrznej, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.1.48.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 41, wydanego w decyzji
nr D.6853.95.2011 z dnia 2 listopada 2011 r.
2. przyjął informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz
z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2012 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 r.
1. wyraził zgodę na dofinansowanie w bieżącym roku programu restytucji ichtiofauny
obwodu rybackiego rzeki Liwiec nr 1 (w tym Muchawki i Kostrzynia), w związku z przyduchą
zaistniałą w 2009 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3606W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 101/2 w miejscowości
Żelków Kolonia ul. Spokojna,
uzgodnił projekt budowy przyłącza kablowego NN ze złączem kablowopomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Mordy
ul. Kościuszki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu wymiany istniejącej linii napowietrznej
i poprowadzenie dodatkowego toru oraz budowę linii kablowej,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3666W przyłącza gazu
dla budynku mieszkalnego na działce nr 405/1 w miejscowości
Stok Lacki ul. Pałacowa 1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne w celu demontażu linii napowietrznej NN, budowę linii
napowietrznej NN, wymianę linii napowietrznej NN oraz przyłącza
napowietrznego NN,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Skórzec, znak RIG

6733.2.2012 z dnia 5.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków do realizacji na działce nr 326 w miejscowości Żelków oraz
na działkach nr: 926/4, 926/6, 1221/2 w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
uzgodnił projekt budowlany przyłącza wodociągowego do działki
nr ew. 148/1 w miejscowości Ptaszki,
zezwolił na przebudowę sieci energetycznej linii napowietrznej NN
po istniejącej trasie z przejściem poprzecznym nad drogą powiatową nr 3615W
w miejscowości Czepielin,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek przyłącza kablowego NN do nieruchomości
o nr ew. 1206/1,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski w celu umieszczenia
linii napowietrznej w terminie od 14.03.2012 r. do 31.12.2043 r. oraz ustalił
opłatę roczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn w celu budowy przyłącza gazu ziemnego,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn w celu wykonania
przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 41
w terminie od 16.03.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
uzgodnił projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej po istniejącej
trasie – napowietrznej linii NN oraz budowy przyłącza kablowego
w miejscowości Olszyc Włościański w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie
drogi powiatowej nr 3652W,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń w sprawie ustawienia barierek
ochronnych na przepuście w miejscowości Broszków, w ciągu drogi
powiatowej Broszków – Żuków. Zarząd nie widzi potrzeby ustawiania barierek
ochronnych na przepuście na w/w drodze.
3. postanowił ufundować puchary dla laureatów eliminacji powiatowych Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach.
4. przyjął:
informację o działalności Bura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r.,
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2011 r.,
sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2011 r.,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2011 r.,
sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2011 r.,
informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2011 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
przyjął również:

sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu,
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Nowa szansa na przyszłość”
za okres od 1.03.2012 do 31.12.2014 r.
5. podjął uchwałę Nr 67/123/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.
na posiedzeniu w dniu 26 marca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 68/124/12 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2011 rok”. Zarząd postanowił przedstawić
„Sprawozdanie”:
Radzie Powiatu w Siedlcach,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 68/125/12 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2011 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić „Informację”:
Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 68/126/12 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach”.
Zarząd postanowił przedstawić „Sprawozdanie”:
Radzie Powiatu w Siedlcach.
4. przyjął „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011 – 2014 za okres styczeń – grudzień 2011 roku”.
Zarząd postanowił przekazać „Informację”:
Radzie Powiatu w Siedlcach.
5. przyjął:
Informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2011 r.,
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2011 r.,
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2011 r.,
Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2011 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
6. pozytywnie zaopiniował:
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
dla Gminy Skórzec za okres 2009 – 2010,
Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Skórzec
za lata 2009 – 2010.

7. podjął uchwałę Nr 68/127/12 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu łukowskiego.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt przebudowy linii napowietrznej NN w miejscowości Kaliski
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3621W,
uzgodnił projekt przebudowy linii napowietrznej NN w miejscowości
Ługi Rętki w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej
nr 3633W,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN
do działki nr ew. 217/1, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia
wydanego w decyzji nr D.6853.17.2012 z dnia 8 lutego br.,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w celu
wykonania przyłącza energetycznego kablowego NN, stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.1.69.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie
pasa drogi powiatowej nr 3655W w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego NN zasilającego działkę nr 468/3 w terminie od 27.03.2012 r.
do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
nie wyraził zgody na zmniejszenie z 8m do 5m odległości linii zabudowy
projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego
na działce nr 89 w miejscowości Uziębły, położonej przy drodze powiatowej
nr 3618W. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego stwierdzono, że przez
teren działki przebiega sieć wodociągowa Ø 160 w odległości ok. 5m-6m
od krawędzi jezdni
nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3606W linii
kablowej SN w celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej, z uwagi
na to, że przepisy art. 39 ust.1 i 3 ustawy o drogach publicznych zabraniają
umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, pozwalając na ich lokalizację jedynie w „szczególnie
uzasadnionych przypadkach”,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kotuń w celu wykonania przyłącza energetycznego kablowego
NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.1.68.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń w celu umieszczenia
przyłącza energetycznego kablowego NN zasilającego działkę nr ew. 73/2
w terminie od 27.03.2012 do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną.
9. nie wyraził zgody na zakup filmu dokumentalnego „Pamięć. Tajemnice lasów
Piaśnicy”.
na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 69/128/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2012 r.

na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2012 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Upoważnił Starostę do niezbędnych
zmian redakcyjnych i skierował projekt uchwały do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. 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 2012 roku i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. postanowił ufundować nagrodę dla laureata XXII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
który odbędzie się w dniach 19 i 20 kwietnia 2012 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie naprawy
nawierzchni drogi na odcinku Kamieniec-Osińskie o długości ok. 1000 m
i postanowił, że zadanie zostanie wykonane w niezbędnym zakresie,
rozpatrzył wniosek Rady Gminy Paprotnia w sprawie zakupu tłucznia na
wyrównanie nawierzchni żużlowej w ciągu drogi powiatowej nr 3933W
Skrzeszew-Sawice-Paprotnia i postanowił, że ostateczna decyzja w sprawie
wniosku zostanie podjęta w terminie późniejszym z uwagi na brak środków
finansowych w budżecie powiatu,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A,
z pełnomocnictwa którego wystąpiła firma ZELTECH, na zlokalizowanie
w pasie drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów dwóch linii
energetycznych kablowych NN na wysokości działek 865, 866,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3659W w celu wykonania przyłącza energetycznego
kablowego NN zasilającego działkę nr 217/1 w terminie od 03.04 2012 r.
do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił MAZOWIECKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA ul. Krucza 6/14,
Warszawa na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Purzec w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego
ciśnienia w terminie od 06.04.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Żabokliki celem umieszczenia przyłącza
wodociągowego do działki 196/1 w terminie od 04.04.2012 r. do 31.12.2013 r.
oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 390
w miejscowości Strusy gm. Paprotnia,
zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1319/1
w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce,

zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy w celu
umieszczenia przyłącza kablowego niskiego napięcia do działki nr ew. 1702
w terminie od 13.04.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił Zakładowi Elektronicznemu ZELTECH na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy w celu umieszczenia
przyłącza kablowego niskiego napięcia do działki nr ew. 1702 stosownie
do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji
nr D.6853.115.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.,
zezwolił MAZOWIECKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA ul. Krucza 6/14,
Warszawa na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego
ciśnienia o pow. 0,025 m2 w terminie od 10.04.2012 r. do 31.12.2037 r.
oraz ustalił opłatę roczną.
na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 71/129/12 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 określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację 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.
5. podjął uchwałę Nr 71/130/12 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w 2012 roku.
6. przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
7. postanowił ufundować nagrody dla uczestników masowych biegów przełajowych,
organizowanych w ramach XXI Festynu Majowego.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
pozytywnie rozpatrzył prośbą radnego Powiatu i postanowił o wyrównaniu
drogi powiatowej nr 3637W, na odcinku Bojmie – Trzcianka,

uzgodnił projekt budowlany budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa – działka nr ew. 405/1 w zakresie
lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3666W,
uzgodnił projekt budowlany przyłącza gazu do budynku mieszkalnego
w miejscowości Pruszyn – działka nr ew. 41 w zakresie lokalizacji inwestycji
w pasie drogi powiatowej nr 3632W,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W na działkę
nr ew. 40 w miejscowości Tęczki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Skórzec ul. Kameckiego w celu budowy i lokalizacji przyłącza kablowego NN,
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 152/15,
zezwolił Wójtowi Gminy Kotuń na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu wykonania kanalizacji sanitarnej
w terminie od 18.05.2012 do 31.12.2062 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A na zajęcie pasa
drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn w celu wykonania
przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 1168/4 w terminie od 17.04.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę
roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1168/4,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3674W linii NN
0,4 kV, kablowej linii SN 15 kV oraz przyłącza kablowego zlokalizowanego
na działkach nr: 96/1, 97/1, 98/1, 118/1, 128/1, 72/5, 72/3
w miejscowości Jagodne.
na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 r.
1. podjął uchwałę Nr 72/131/12 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu bialskiego.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 w Warszawie na zajęcie
pasa drogi powiatowej nr 3620W w celu budowy kabla światłowodowego
w terminie 19.04.2012 r. do 31.12.2037 r. oraz ustalił opłatę roczną,
zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3620W w celu
budowy kabla światłowodowego, zgodnie z harmonogramem dołączonym
do akt oraz pozwolenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.15.2011 z dnia
21.02.2011 r.,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń ul. Reymonta przyłącza kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zmniejszenie z 8 m do 7 m odległości linii zabudowy projektowanej
rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr 686/2 w miejscowości
Dziewule ul. Akacjowa 2, położonej przy drodze powiatowej nr 3656W,
zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3654W przyłącza gazu
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 76/1 w miejscowości
Gostchorz,

uzgodnił projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3666W
na działkę o nr ew. 1319/1 w miejscowości Stok Lacki,
rozpatrzyć w terminie późniejszym wniosek mieszkańców wsi Rzeszotków
o naprawę drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Rzeszotków,
o długości ok. 900 m.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Żuków, Wólki Żukowskiej oraz Kolonii
Żuków o dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 3607W. Zarząd widzi
potrzebę dokończenia przebudowy powyższej drogi, jednak z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie
to możliwe.
3. postanowił sfinansować zakup nagród zwycięzcom XXXII edycji Regionalnego
Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2012.
4. rozpatrując prośbę o wsparcie finansowe organizacji Festiwalu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA, nie wyraził zgody na wsparcie finansowe
organizacji Festiwalu, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu na ten cel.
5. postanowił zakupić medale, laureatom Mistrzostw Zrzeszenia LZS juniorów
młodszych, juniorów i młodzieżowców w lekkiej atletyce, które odbędą się w dniach 8 – 10
czerwca br.
6. ustalił wysokość Nagrody Starosty za 2011 r.
7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
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 2012 roku,
określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2012 roku,
zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2012 – 2015,
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego,
skierował również:
ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Powiatu Siedleckiego,
informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2011 roku,
sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku,

informację o działalności Bura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2011 roku,
sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury fizycznej
w 2011 roku,
informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2011 roku,
sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2011 roku
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. nie wyraził zgody na zmianę porozumienia z dnia 3.01.2000 r. w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce zadania orzekania o niepełnosprawności, w części dotyczącej
finansowania zadania.
9. wyraził zgodę na częściową zmianę przeznaczenia udzielonej dotacji celowej dla
Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach przyznanej na wykonanie prac
remontowych i konserwacyjnych w piwnicach zabytkowego Dworu.

