
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 44/84/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

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

Budżetowej na 2011 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 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 2011 roku i skierował                                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu  z prośbą o przedłożenie na posiedzenie               

merytorycznej Komisji. 

             4. podjął uchwałę Nr 44/85/11 w sprawie zaopiniowania pozbawienia niektórych 

dróg na terenie miasta Siedlce kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych. 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Żeliszew Duży o zarezerwowanie                  

w budżecie powiatu na 2012 r. środków finansowych na remont drogi  

powiatowej nr 3602W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Broszków o ujęcie w planie budżetu              

na 2012 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3607W. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu oraz Wójta Gminy Suchożebry o przyjęcie 

do realizacji w 2012 r. zadania przebudowy dróg powiatowych na terenie 

gminy Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie  

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Stok Lacki w sprawie odwodnienia 

zalewanych posesji przy ul. Pałacowej w Stoku Lackim, w ciągu drogi                    

nr 3666W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                     

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Joachimów o zabezpieczenie                                 

w budżecie powiatu na 2012 r. środków finansowych na remont drogi 

powiatowej nr 3633W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu oraz radnego Gminy Skórzec o wpisanie 

do planu inwestycyjnego na lata 2011 – 2014 zadania wykonania chodników                          

wraz z wjazdami na posesje oraz wykonanie odwodnienia drogi powiatowej            

nr 3645W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                      

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania remontu drogi powiatowej nr 3641W. 



Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania remontu drogi powiatowej nr 3642W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

  rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Izdebki Kosny i Izdebki Błażeje                      

w sprawie przebudowy drogi  powiatowej nr 3667W. Ostateczna decyzja                                 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu              

na 2012 r., 

  rozpatrzył wniosek radnych Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania remontu drogi powiatowej nr 3656W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania remontu dróg powiatowej nr: 3675W, 3607W, 

3612W, 3611W, 3605W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na lata 2011 - 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3653W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania przebudowy dróg powiatowych na terenie 

gminy Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie              

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym                      

na 2012 r. zadania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 3636W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W            

na działkę nr ew. 456/10, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W                         

w miejscowości Grodzisk w celu prowadzenia robót dla umieszczenia 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 374, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3638W           

na działkę nr 168/2 w miejscowości Choja, 

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

drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu 

umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w celu 

prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN 

zasilającego nieruchomość stanowiącą działki nr: 411, 412/1, 

 zezwolił na zmniejszenie do 3,5 m odległości linii zabudowy projektowanej 

budowy budynku handlowo – usługowego – działka nr 344 w miejscowości 

Paprotnia ul. Kardynała Wyszyńskiego, przy drodze powiatowej nr 3617W, 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Łysów przekazany przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie budowy chodnika przy drodze 



powiatowej Łysów – Drażniew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.  

 

            6. zapoznał się z informacją o poniesionych kosztach z zakresu zimowego utrzymania 

dróg w powiecie siedleckim. 

            7. wyraził zgodę na umorzenie należności oraz odsetek ustawowych za pobyt dzieci              

w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, za okres od 1.06.2011 do 31.03.2012 r.  

            8. zaakceptował projekt aneksu nr 5 do umowy nr PCPR.82.12-1/1/2007                            

z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

            9. zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Starosta wyznaczyła Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

           10.zapoznał się z prośbą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej                    

w Siedlcach, zawartą w piśmie MT.236-01/6/2011 z dnia 6 października br. o uwzględnienie 

w budżecie powiatu na 2012 r. środków finansowych na realizację zadania: „Wymiana                  

i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej strażaków Komendy Miejskiej PSP                          

w Siedlcach tj. ubrań specjalnych, obuwia specjalnego, hełmów oraz ubrań ochrony 

chemicznej”  Ostateczna decyzja w sprawie powyższej prośby podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r.  

            11.zdecydował nie przeznaczać środków finansowych dla Związku Spółek Wodnych                     

w Siedlcach. 

            12.przeznaczył środki finansowe na nagrody dla laureatek Powiatowej Olimpiady 

Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Olimpiada 

odbędzie się 21 października br. 

            13.podjął uchwałę Nr 44/86/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.     

na posiedzeniu w dniu 17 października 2011 r. 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uczczenia 30 rocznicy powstania           

i działalności NSZZ RI „Solidarność” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                                  

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

             2. podjął uchwałę Nr 45/87/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.  

            3. podjął uchwałę Nr 45/88/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem przebudowy drogi wojewódzkiej  

nr 803. 

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zmienił na wniosek strony w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach                

nr D.6853.1.55.2011 z dnia 28.07.2011 r. , zapis  „ … w celu umieszczenia 

linii  średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 

kV, linii  niskiego napięcia 0,4 kV oraz przyłączy kablowych i napowietrznych 



niskiego napięcia …” na „w celu budowy linii kablowej energetycznej 

średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV, linii niskiego 

napięcia 0,4 kV oraz przyłączy kablowych i napowietrznych niskiego 

napięcia…”, 

 pozytywnie zaopiniował projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803                  

      w miejscowości Żelków Kolonia w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową   

      nr 3606W, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne umieszczenie tablic informujących o nazwie  

      form ochrony przyrody o wymiarach ok. 60 cm x 150 cm w pasie dróg  

      powiatowych na terenie gmin: 1. Mordy (w miejscowościach: Mordy,  

      Klimonty, Wólka Soseńska, Pióry Pytki), 2. Suchożebry (w ciągu drogi  

      powiatowej nr 3940W), 3. Mokobody, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

      z drogi powiatowej nr 3633W do działki nr ew. 49 w miejscowości                          

      Borki Kosiorki, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3616W przyłącza  

      gazu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego na działce nr 77,  

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

pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Pruszyn w celu wykonania 

linii energetycznej napowietrznej NN, przyłączy napowietrznych, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w celu  

      prowadzenia robót w celu wymiany istniejących słupów linii napowietrznej  

      NN, wymiany przewodów linii Al na pełno izolowane, wymiany przyłączy Al  

      na  izolowane, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń oraz mieszkańców wsi Rososz                  

      o wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 3603W z drogą  

      gminną nr 360336W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie  

      przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Żabokliki o odtworzenie rowów  

      przydrożnych na długości ok. 500 m przy drodze powiatowej nr 3617W.  

      Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu  

      budżetu powiatu na 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

      z drogi powiatowej nr 3633W do działki nr ew. 33 w miejscowości                  

      Borki Kosiorki. 

 

            5. zapoznał się z propozycją wykazu zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji        

w 2012 r.  

            6. zapoznał się z opiniami Komisji Rady. Zarząd skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie: 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok                              

Powiatu Siedleckiego, 

 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 2011 roku, 

 programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2012, 



 powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu                              

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, 

 uczczenia 30 rocznicy powstania i działalności NSZZ RI „Solidarność”, 

przekazał  również: 

 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2011 r., 

 sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2002 – 2010, w roku 2010, 

 sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2007 - 2013, 

 sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 

na lata 2005 – 2013” w 2010 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

            7. zaakceptował wniosek o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Siedlecki: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 

 

8. zatwierdził zmiany do aneksu arkusza organizacyjnego szkoły dziennej i zaocznej  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2011/2012.  

 

            9. wyraził zgodę na zwolnienie z odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających               

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim za okres                                   

od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.  Zarząd postanowił również o obniżeniu 

odpłatności o 50 % za wyżywienia dzieci w okresie od 1 września 2011 r.                                         

do 29 czerwca 2012 r.  

na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r. 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem     

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu               

z prośbą o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady.  

            2. podjął uchwałę Nr 46/89/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                

na 2011 r.  

            3. przyjął informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu                                

za III kwartały 2011 roku. 

            4. podjął uchwałę Nr 46/90/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków            

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.  /dział 010, rozdział 01005/.  

            5. podjął uchwałę Nr 46/91/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków               

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.  /dział 710, rozdział 71095/. 



            6. podjął uchwałę Nr 46/92/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków             

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.  /dział 710, rozdział 71014/. 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W                         

w miejscowości Mordy ul Kościuszki w celu budowy przyłącza 

wodociągowego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Żelków w celu prowadzenia robót dla wykonania              

kanalizacji sanitarnej, 

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

drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków w celu lokalizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 

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

drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska w celu budowy 

linii napowietrznej NN, przyłączy napowietrznych, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W                       

w miejscowości Wólka Proszewska w celu budowy linii napowietrznej NN 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji             

nr D.7332-80/10 z dnia 8 października 2010 r. 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3685W                       

w miejscowości Ujrzanów – Siedlce w celu budowy linii kablowej NN 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji             

nr D.6853.1.12.2011 z dnia 14 lutego 2011 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                                      

z drogi powiatowej nr 3633W do nieruchomości stanowiącej działkę                        

nr ew.  49 w miejscowości Borki Kosiorki. 

 

            8. rozpatrując prośbę organizatorów IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe 

Serce Mazowsza” postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla                      

laureatów Festiwalu. 

            9. postanowił odstąpić od obciążania kosztami Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach za korzystanie z mediów, od dnia 1 listopada br.                                         

do końca 2011 roku.   

na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 47/93/11 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014.    

            2. podjął uchwałę Nr 47/94/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                    

na 2011 r.  

3. przyjął określone wielkości kwotowe projektu planu dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetu i planu wydatków majątkowych                   

na 2012 rok. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 47/95/11 zmieniającą uchwałę nr 197/323/10 Zarządu Powiatu       

z dnia 18 października 2010 r., w sprawie przyjęcia standardów zimowego utrzymania dróg 

powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg. 



 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3610W przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia dla budynku produkcyjnego położonego                  

na działce nr 389 ul. Piękna 55, w miejscowości Nowe Opole, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W                        

w miejscowości Grabianów w celu prowadzenia robót w związku z budową 

odcinka energetycznej linii napowietrznej NN do zasilania działek nr: 163/7, 

166/3, 166/4, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                             

w miejscowości Pruszynek w celu wykonania przyłącza wodociągowego 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, wydanego w decyzji            

nr D.7332-84/10 z dnia 25.10.2010 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 101/2 od 24.11.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr  3686W do nieruchomości stanowiącej działkę                            

nr ew.  176 w miejscowości Grabianów, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w celu budowy 

przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 41 

w miejscowości Pruszyn, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej              

nr 3604W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 464/2 w miejscowości 

Kotuń, 

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

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów w celu budowy 

odcinka energetycznej linii napowietrznej NN do zasilania działek nr: 163/7, 

166/3, 166/4 w terminie od 2.11.2011 r. do 31.12.2024 r.  oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Wólka Łysowska i Dąbrowa                                    

o wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2044W. Zarząd widzi potrzebę 

przebudowy powyższej drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu powiatu w 2012 r. nie będzie to możliwe. 

                   

            6. postanowił przedłużyć do końca 2011 r. termin płatności faktur VAT za miesiąc 

wrzesień br., przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach za wodę, 

energię elektryczną i cieplną oraz koszty ochrony i sprzątania, wywóz nieczystości. 

7. przeznaczył środki finansowe na zakup nagród rzeczowych dla laureatów X edycji  

Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. 

 

8. przeznaczył środki finansowe na zadanie: „Dostosowanie stanu ochrony 

 przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim                    

do aktualnych wymogów prawnych”.    

  

           9. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wyżywienie uczennicy II klasy gimnazjum                

w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r., przebywającej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 



            10.przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                   

w Chlewiskach za III kwartały 2011 roku. 

            11.zaakceptował projekty umów użyczenia sprzętu do zimowego utrzymania                   

dróg powiatowych. 

            12.zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu                            

28 października br.  

            13.rozpatrzył wniosek dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej                                      

w Warszawie dotyczący nawiązania współpracy w celu stworzenia kilkuletniego programu 

monitoringu stanu gleb na terenie powiatu siedleckiego. Zarząd Powiatu odmówił 

współpracy, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu.   

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 48/96/11 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, 

członka Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych                        

w imieniu Powiatu. 

            2. podjął uchwałę Nr 48/97/11 zmieniającą uchwałę Nr 14/27/2011 Zarządu Powiatu 

Siedleckiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania 

ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych                  

w 2011 roku. 

            3. rozpatrzył prośbę dyrektora Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego                

Ligi Obrony Kraju w Warszawie o zarezerwowanie środków finansowych na 2012 r.                          

na działalność statutową Zarządu Rejonowego LOK w powiecie siedleckim.                                 

Zarząd nie ma możliwości przekazywania środków na działalność statutową stowarzyszeń                 

z budżetu Powiatu. 

            4. postanowił nie przeznaczać środków finansowych dla Fundacji Gazety Podlaskiej,                     

z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Powiatu. 

            5. wyraził zgodę na przedłużenie do 31 grudnia br. terminu złożenia sprawozdania 

rzeczowo – finansowego z wykorzystania dotacji celowej na wykonanie remontu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych należących do Domu Pracy 

Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach. 

           6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Przesmyki znak GOIZp. 

6733.5.2011 z dnia 31.10.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na przebudowie mostu wraz z dojazdami                     

w ciągu drogi powiatowej nr 3622W, do realizacji na działkach nr: 1047, 295 

w miejscowości Przesmyki oraz na działce nr 89 w miejscowości              

Kamianki Wańki, 

 zezwolił na zlokalizowanie sieci elektroenergetycznej ( wymiana przewodów             

i stanowiska słupowego – bez zmian lokalizacji) w pasie drogi powiatowej 

Korczew – Przekop – Drażniew (działka nr ew. 309/1), 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W                       

w miejscowości Wilczonek – Józefin w celu prowadzenia robót  w związku           

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, 



 zezwolił Wójtowi Gminy Kotuń na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W          

w miejscowości Wilczonek – Józefin w celu prowadzenia robót w związku                 

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na budowę przyłącza kablowego NN w poprzek drogi powiatowej              

nr 3617W w miejscowości Hołubla, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Paprotnia, znak 

BDO.6730.17.2011 z dnia 2.11.2011 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji 

celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie napowietrznej linii 

SN, stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrznej NN wraz                             

z oświetleniem ulicznym i przyłączami, do realizacji w miejscowości Hołubla,   

 wyraził zgodę  na nieodpłatne zabranie drewna pozyskanego ze ściętej lipy,            

w zamian za prace wykonane przy jej ścinaniu. 

 

na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 49/98/11 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012.  

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2012 Powiatu Siedleckiego z tabelami, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu 

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2011 roku i źródłach finansowania 

deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych                    

do realizacji w 2012 roku Zarząd postanowił przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –                           

celem zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

2. podjął uchwałę Nr 49/99/11 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015. 

Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz             

z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF Zarząd postanowił przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –                                

celem zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poparcia dla uchwały  

Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 

obszaru województwa mazowieckiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych 

zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                        

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

 

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Klimonty w celu budowy 

napowietrznego przyłącza energetycznego NN do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce nr 763/1, 

 zezwolił Przedsiębiorstwu Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych 

BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2 na zajęcie pasa drogi powiatowej 

nr 3666W w miejscowości Pustki w celu umieszczenia sieci kanalizacji 

sanitarnej, 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                                 

w miejscowości Pustki w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                          

w miejscowości Żabokliki w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej,               

stacji transformatorowej, szafy niskiego napięcia, linii napowietrznej NN i SN 

oraz linii kablowej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego w decyzji nr D.5421-77/10 z dnia 18 października 2010 r., 

 nie wyraził zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W -  

działka nr 1805/2 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa, w celu budowy                 

linii napowietrznej NN. 

 

na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 50/100/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu               

na 2011 r.  

            2. postanowił przyjąć i przekazać jednostkom organizacyjnym powiatu  informacje               

o dochodach i wydatkach na 2012 rok niezbędne do opracowania projektów ich planów 

finansowych. 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Góry w celu podwieszenia 

przewodów linii NN na istniejących słupach dla zasilania nieruchomości                 

na działce nr 448 – świetlica UG Korczew, 

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

drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego do budynku pieczarkarni w terminie od 1.01.2012 r.               

do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

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

drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

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

powiatowej Siedlce – Kotuń, w miejscowości Kotuń w celu umieszczenia 

urządzeń linii kablowej SN – 15 kV w terminie od 1.01.2012 r.                                      

do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

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

drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Borki Wyrki w celu umieszczenia 

przyłącza napowietrznego w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2042 r.                 

oraz ustalił opłatę roczną, 

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

drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń w celu umieszczenia słupa 

linii energetycznej w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3686W               

na działkę nr ew. 176 w miejscowości Grabianów, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3633W – działka                 

nr ew. 80/1, przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, 



 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3612W                              

w miejscowości Osiny Dolne linii kablowej NN w celu poprawy parametrów 

sieci niskiego napięcia oraz zasilenie w energią elektryczną budynków                    

na działkach nr: 309, 312, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                         

w miejscowości Pruszynek w celu prowadzenia robót w związku z budową 

przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce                  

nr 101/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek w celu budowy przyłącza wodociągowego do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce nr 101/1 w terminie od 2.12.2011 r. do 31.12.2012 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

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

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

budowy przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce                

nr 332/7 w terminie od 25.11.2011 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił                          

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 935 w miejscowości Łupiny, 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Lipiny w sprawie pokrycia asfaltem odcinka 

drogi powiatowej nr 3633W o długości 900 m w miejscowości Lipiny. Zarząd 

widzi potrzebę pokrycia asfaltem powyższego odcinka drogi, jednak z uwagi             

na ograniczone możliwości budżetu powiatu w 2012 r. nie będzie to możliwe, 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Ługi Wielkie w sprawie pokrycia asfaltem 

odcinka drogi powiatowej nr 3633W łączącej miejscowości Ługi Wielkie – 

Ługi Rętki o długości 600 m. Zarząd widzi potrzebę pokrycia asfaltem 

powyższego odcinka drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu 

powiatu w 2012 r. nie będzie to możliwe, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne zagospodarowanie drewna pozyskanego                           

ze ściętego we własnym zakresie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej                      

nr 3659W (na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Bojmie).  

 

            4. wyraził zgodę na likwidację uszkodzonego sprzętu nie nadającego się do naprawy   

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.  

            5. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat w wysokości 50% stawki żywieniowej,  dziecka 

przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 

Zwolnienie dotyczy okresu od 1 października 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.  

            6. w związku z podjętą decyzją o zbyciu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego                   

w Domu Nauczyciela w miejscowości Kisielany – Żmichy 51 wraz z udziałem 874/4170                

we współwłasności elementów wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego 

użytku właścicieli poszczególnych lokali i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 296/2 o powierzchni 0,1625 ha,   postanowił: 

 dokonał wyboru formy postępowania przetargowego: przetarg ustny nieograniczony, 

 ustalił cenę wywoławczą zgodnie z wyceną rzeczoznawcy na kwotę 46 455 zł, 

 ustalił wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w wysokości 4 646 zł, 

 wyznaczył skład komisji przetargowej. 

 

 



            7. podjął uchwałę Nr 50/101/11 w sprawie ustanowienia regulaminu przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej –           

lokal mieszkalny Nr 3, usytuowany w Domu Nauczyciela w miejscowości                       

Kisielany Żmichy 51, 08 – 124 Mokobody. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 51/102/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                

na 2011 r.  

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił firmie Trans – Wiert sp. z o.o. Jasło ul. Przemysłowa 11 na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3654W w celu budowy zjazdu do działek nr: 14/1, 

14/2, 23/1 w miejscowości Pieńki, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi 

Soćki oraz część wsi Wola Wodyńska, Wola Serocka, Kołodziąż – Nowiny,            

w zakresie przejścia przez drogę powiatową nr 3649W w miejscowości           

Wola Serocka (działka nr ew. 449),  

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

drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec w celu budowy linii 

kablowej do budynku mieszkalnego,  

 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3650W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 289 w miejscowości 

Rudnik Duży, 

 zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3639W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1576/8                              

w miejscowości Zbuczyn, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3636W do działki nr ew. 110/2 w miejscowości 

Jasionka, 

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

drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Pluty w celu wymiany przewodu 

istniejącej linii napowietrznej NN do zasilania działki nr 204/4, 

 uzgodnił projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3640W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1809/1             

w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3638W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1804         

w miejscowości Zbuczyn, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Tęczki o ujęcie w planie 

inwestycyjnym na 2012 r. zadania pn. remont drogi powiatowej nr 3642W 

Krzesk – Tęczki, od drogi nr 2 do miejscowości Tęczki. Zarząd widzi potrzebę 

remontu powyższego odcinka drogi, jednak z uwagi na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu w 2012 r. nie będzie to możliwe.   

 

            3. zapoznał się z umową Nr 0434/11/OA/D z dnia 4.11.2011 r. podpisaną pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,                      

a Powiatem Siedleckim na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wraz z montażem  kolektorów słonecznych”. 



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

statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i skierował                                         

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                

merytorycznej Komisji.  

            5. wyraził zgodę na  przedłużenie umowy wynajmu garażu - do 31.12.2012 r.                  

dla Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie 

Narodowego Funduszu Zdrowia, w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach                               

ul. Piłsudskiego 40.   

            6. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Biura Administracji w Warszawie 

Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. i wyraził zgodę na wymianę obecnego 

oznakowania Banku – zgodnie z załączoną koncepcją oznakowania. 

            7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr X/52/2011                  

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku 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 2011 roku i skierował                                    

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                

merytorycznej Komisji.  

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r. 

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

Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.                   

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 i skierował               

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

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 762.489 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą               

o przedłożenie pod obrady Rady.                                    

            4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 704.408 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą              

o przedłożenie pod obrady Rady.                                   

            5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 1.500.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą         

o przedłożenie pod obrady Rady.                                   

            6. postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie        

w dniu 8 grudnia br. o godz. 8
30  

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:  

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok               

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014, 

 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości                      

762.489 zł, 



 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości               

704.408 zł, 

 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości       

1.500.000 zł. 

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 53/103/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu               

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 53/104/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej                   

dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

            3. przyjął Regulamin naliczania i pobierania odpłatności za wyżywienie 

wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. 

            4. wyraził zgodę na udostępnienie w dniu 7 maja 2012 r. Domu Pracy Twórczej 

REYMONTÓWKA w Chlewiskach na Międzynarodową Konferencję Naukową             

„Efektywność w biznesie”. 

            5. postanowił o zawarciu z firmą AWI STUDIO w Siedlcach ul. Sienkiewicza 48, 

umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego na stronie internetowej 

www.tvpowiat.pl, na okres 2012 r.    

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: budowa przyłącza kablowego NN ze złączem 

kablowo – pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości 

Żabokliki, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                      

nr 3617W (działka nr ew. 412), 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3633W na działkę nr ew. 33 w miejscowości Borki Kosiorki, 

 zezwolił na przebudowę linii napowietrznej NN oraz na wymianę istniejących  

przyłączy napowietrznych NN na działce nr 515/3 w ciągu drogi powiatowej           

nr 3542W w miejscowości Tęczki, 

 zezwolił na wymianę linii napowietrznej NN oraz na wymianę istniejących 

przyłączy napowietrznych NN na działkach nr: 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 

166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 173/3, 173/5, 174/3, 174/5, 

175/1, 185/1, 184/1, 183/3, 182/4, 181/3, 180/6, 178/1, 177/1, 176/1, 387, 

402/1, w pasie drogi powiatowej nr 3622W, 

 zezwolił na zlokalizowanie odcinka kanału sanitarnego w pasie drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Pustki – działka nr ew. 73, 

 zezwolił na przebudowę sieci energetycznej po istniejącej trasie, w tym 

napowietrznej linii NN wraz z oświetleniem ulicznym i przyłączami oraz 

budowę przyłącza kablowego  - działki nr: 328, 197/2, 358 – w ciągu drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr 394) w celu budowy sieci energetycznej, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna z brzozy rosnącej w pasie 

drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Pliszki - w zamian za jej ścięcie, 

  rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Rzeszotków, poparty przez 

Wójta Gminy Paprotnia o pilne podjęcie działań zmierzających do budowy 

nowej drogi biegnącej przez wieś Rzeszotków – w ciągu drogi powiatowej           

http://www.tvpowiat.pl/


nr 3618W. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższego odcinka drogi, 

jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w 2012 r. nie 

będzie to możliwe.  

   

            7. podjął uchwałę Nr 53/105/11 w sprawie zmiany planu wydatków                                       

na zadania w 2011 r.  

na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 54/106/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 54/107/11 w sprawie dokonania zmian w Uchwale                                   

Nr 51/102/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2011 r.   

            3. rozpatrując wniosek o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 103/10 o powierzchni 0,0182 ha, położoną w miejscowości 

Żelków – Kolonia,  postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę w wysokości 40 zł/m
2
. 

Zarząd stoi na stanowisku, aby 
 
dokonać wyceny kosztów przeniesienia ogrodzenia. Koszty                

te zostaną zwrócone właścicielowi ogrodzenia.  

            4. postanowił o przedłużeniu umowy najmu części wiaty garażowej o powierzchni             

10 m
2
, z Delegaturą w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie na okres od 1.01. 2012 r. 

do 31.12. 2014 r.     

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W od drogi 

nr 698, w celu prowadzenia robót w związku z budową kabla 

światłowodowego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3620W w celu 

prowadzenia robót w związku z budową kabla światłowodowego, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 Warszawa na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3620W w celu budowy kabla światłowodowego 

oraz kabli sieci teletechnicznej w terminie od 16.12.2011 r. do 31.12.2036 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w celu 

prowadzenia robót w związku z wykonaniem przyłącza energetycznego 

kablowego NN, 

 zezwolił Maraton Oil – Area F sp. z o.o.  Skylight Złote Tarasy ul. Złota 59 

Warszawa na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Pieńki w celu budowy przyłącza wodociągowego do tymczasowej wiertni 

gazu łupkowego w terminie od 14.12.2011 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

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

drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu 

umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego w terminie                               

od 13.12.2011 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                     

w miejscowości Żabokliki w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej stacji 



transformatorowej, szafy NN, linii napowietrznej NN i SN oraz linii kablowej 

NN, 

 zezwolił na  przebudowę sieci energetycznej po istniejącej trasie – 

napowietrznej linii NN oraz budowę przyłącza kablowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3652W  miejscowości Olszyc Włościański – działka nr 176 

oraz w miejscowości Olszyc Szlachecki – działka nr 435, 

 uzgodnił projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3642W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1991             

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 

 zezwolił  wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3937W w celu 

prowadzenia robót w związku z  przebudową stacji transformatorowej 

słupowej, linii energetycznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w celu 

wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 

196/1 w miejscowości Żabokliki, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3616W gazociągu 

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce nr 77, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3659W przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 68/2           

w miejscowości Kotuń, 

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

drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki w celu 

umieszczenia przewodu linii napowietrznej NN do zasilania działki nr 602          

w terminie od 20.12.2011 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa ul. Twarda 18 na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 2044W w celu budowy kabla światłowodowego             

w terminie od 14.12.2011 r. do 31.12.2036 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił Wójtowi Gminy Siedlce na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Rakowiec w celu wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej        

w terminie od 1.01.2012 r. do 31.12.2031 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił Zakładowi Instalacji Sanitarnej CO i Gaz Siedlce                                          

ul. Starowiejska 295 na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                            

w miejscowości Rakowiec w celu wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej       

w terminie od 13.12.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                       

w miejscowości Rakowiec w celu prowadzenia robót w związku                               

z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej. 

 

            6. zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Budżetu z posiedzenia                      

w dniu 8 grudnia br.  

            7. wyraził zgodę na zakup w 2012 r. 15 egzemplarzy książki pt: „Dam im imię                     

na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów”, z przeznaczeniem dla bibliotek                              

z terenu powiatu.   

            8. przeznaczył środki finansowe na zakup nagród laureatom II Ogólnopolskiego 

Dyktanda Języka Niemieckiego, którego finał odbędzie się w Siedlcach w dniach                              

24 – 25 marca 2012 r.     



            9. przeznaczył środki finansowe -  z przyszłorocznego budżetu na zakup nagród 

laureatom X Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY. 

 

            10.przekazał dyplomy pamiątkowe oraz gadżety promocyjne z zasobów Starostwa 

laureatom V Jesiennych Zawodów Szkolnych i Studenckich Kół LOK o Puchar Starosty 

Siedleckiego. Starosta Siedlecki postanowił objąć honorowy patronat nad Zawodami. 

 

na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. 

            1. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Chlewiska o wykonanie w 2012 r.  

stabilizacji drogi powiatowej nr 3605W, na odcinku Chlewiska - Nowaki. 

Zarząd widzi potrzebę wykonania stabilizacji powyższego odcinka drogi, 

jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w 2012 r.                                

nie będzie to możliwe, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                        

w miejscowości Pruszyn w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 184, 

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

drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn w celu umieszczenia 

przyłącza energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 184 oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W                               

w miejscowości Ptaszki w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 110, 

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

drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Ptaszki w celu umieszczenia 

przyłącza energetycznego kablowego do budynku mieszkalnego na działce            

nr ew. 110 w terminie od 20.12.2011 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił                 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego NN w miejscowości Gołąbek do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 407/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego NN w miejscowości Ozorów do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 455, 

 zezwolił na wymianę linii napowietrznej NN na działce nr ew. 301 w ciągu 

drogi powiatowej nr 3641W oraz na działce nr ew. 451 w ciągu drogi 

powiatowej nr 3639W, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3615W                                 

w miejscowości Mordy przyłącza energetycznego kablowego NN                           

do nieruchomości o nr ew. 1702, 

 

            2. podjął uchwałę Nr 55/108/11 w sprawie określenia wykazu zadań na 2012 rok                

w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   

            3. rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                

w Stoku Lackim postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów 



organizowanych podczas  karnawałowego zjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie.  

            4. przeznaczył środki finansowe na zakup nowoczesnej przenośnej drabiny strażackiej 

na potrzeby jednego zastępu ratowniczego JRG. 

            5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady i skierował do Przewodniczącego                   

Rady Powiatu: 

 projekt Uchwały Budżetowej na rok 2012 Powiatu Siedleckiego, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                           

Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poparcia dla uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 

obszaru województwa mazowieckiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych 

zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 

 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

 projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr X/52/2011 Rady Powiatu                           

w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku 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 2011 roku  

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

            6. pozytywnie odniósł się do wniosku kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach i postanowił o umorzeniu następujących należności: 

 nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 494,10 zł (oraz ustawowych odsetek       

i kosztów upomnienia) w okresie od 1.03.2010 r. do 31.03.2010 r. ustalonego zgodnie 

z decyzją z dnia 28.04.2010 r. Nr PCPR.8232-8/3/KT/2010 z tytułu nienależnie 

pobranej pomocy na kontynuowanie nauki za miesiąc marzec 2010 r., 

 należności głównej w wysokości 400 zł (oraz kosztów upomnienia i ustawowych 

odsetek) z tytułu odpłatności w Rodzinnym Domu Dziecka w Siedlcach ustalonej 

zgodnie z decyzją z dn. 28.04.2009 r. Nr PCPR-8232-1/9/KT/2009. 

 

na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 56/109/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 56/110/11 w sprawie zmian w uchwale w sprawie               

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

       3. podjął decyzję o umorzeniu odsetek naliczonych dla PKO S.A. w Warszawie, z tytułu 

zwłoki w zapłacie zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr A/CBP/1/2011                            

z dnia 12.01.2011 r.  

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki w celu umieszczenia 

stacji transformatorowej, szafy NN, linii napowietrznej NN i SN oraz linii 

kablowej NN, 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                              

w miejscowości Żabokliki w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej stacji 

transformatorowej, szafy NN linii napowietrznej NN i SN oraz                               

linii kablowej NN, 

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

drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń w celu umieszczenia linii 

napowietrznej w terminie od 2.01.2012 r. do 31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W                        

w miejscowości Kotuń w celu umieszczenia linii napowietrznej NN stosownie 

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, wydanego w decyzji                                 

nr D.6853.1.39.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu budowy zjazdu            

na działkę nr 456/10 w miejscowości Stok Lacki. 

 

             5. zaakceptował projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji                         

Powiatu Siedleckiego przez Katolickie Radio Podlasie w 2012 r.   

 

 


