
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 22/43/11 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej                      

i ustalenia opłaty za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz przyszłych właścicieli 

działki Nr 296/2 położonej w obrębie Kisielany – Żmichy, Gmina Mokobody, polegającej               

na prawie przejazdu i przechodu przez działkę Nr 296/3 w celu dostępu do drogi publicznej 

oznaczonej jako działka Nr 292/2. 

            2. przyjął „Informację o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu                  

Powiatu Siedleckiego na 31.03.2011 r.”  

            3. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych jednostek: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,                  

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 

            4. przyjął informacje na temat: 

 przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                           

w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, 

 przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 

2011/2012 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 

            5. pozytywnie zaopiniował Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin: Siedlce, 

Wiśniew, Kotuń, Przesmyki i Wodynie za lata 2009 i 2010. 

            6. postanowił dofinansować część kosztów uroczystej kolacji dla uczestników Rajdu 

Rowerowego Przedsiębiorców, który odbędzie się w dniach 27 – 28 maja br.  

            7. postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursów organizowanych                        

w ramach IX „Rodzinnego Festynu Sportowo – Rekreacyjnego”, który odbędzie się w dniu     

15 maja br. w godzinach 14
00 

– 19
00   

na terenie szkoły w Żelkowie Kolonii.    

            8. postanowił ufundować nagrody, dla uczestników VII Powiatowego Konkursu 

Piosenki „Śpiewać każdy może”. Konkurs piosenki adresowany jest do szkół podstawowych             

i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce. 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Pluty            

w celu prowadzenia robót w związku z zasilaniem budynku mieszkalnego               

na działce nr 116, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości                  

Stok Lacki w celu prowadzenia robót w związku z budową przyłącza 

kablowego ze złączem kablowym do zasilania przepompowni ścieków, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości                 

Stok Lacki  w celu budowy przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowym               

w celu zasilania przepompowni ścieków, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości                

Stok Lacki – Grubale w celu prowadzenia robót dla wykonania kanalizacji 

sanitarnej, o powierzchni 230 m
2 

zgodnie z harmonogramem dołączonym            

do akt sprawy, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego 

w decyzji D.5421-5/10 z dnia 25.01.2010 r.   

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej      

nr 3661W do działki nr 135/4 w miejscowości Zaliwie Szpinki 

 

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2011 r. 
 

            1. podjął uchwałę Nr 23/44/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 23/45/11 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego 

Powiatu Siedleckiego za rok 2010”. Zarząd postanowił przekazać „Sprawozdanie”                

Radzie Powiatu w Siedlcach, celem zatwierdzenia. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2010 oraz Sprawozdania                                 

z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za rok 2010 i przekazał Radzie Powiatu                          

w Siedlcach celem zatwierdzenia.  

            4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020  i skierował                                           

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                 

merytorycznej Komisji. 

            5. przyjął informację na temat aktualnego stanu i sytuacji rodzin zastępczych                       

na terenie Powiatu Siedleckiego z uwzględnieniem procesu usamodzielniania się pełnoletnich 

wychowanków i skierował do  Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                

na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

           6. wyłonił kandydatów do Nagrody Starosty Siedleckiego za 2010 r.: 

 w dziedzinie: działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie 

publicznej, 

 w dziedzinie: działalność gospodarcza.  

 

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Wiśniew znak 

RI.6733.3.2011 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, 

polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie miejscowości: 

Mościbrody, Wólka Wiśniewska, Myrcha, Stok Wiśniewski, Wólka Wołyniecka, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości               

Borki Kosiorki w celu budowy linii napowietrznej NN do zasilania 

nieruchomości   na działce nr 110/1, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza kablowego NN dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr 305/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

– Golice w celu budowy przyłącza do zasilania działki nr 305/2, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 161                                

w miejscowości Bużyska dla inwestycji polegającej na budowie budynku baru, 

dobudowanego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej             

na dobudowie do budynku obory wiaty na słomę ściółkową i budowę wiaty       

na sprzęt rolniczy, do realizacji na działce nr 169/3 w miejscowości Krynica, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej   

nr 3638W do działki nr 272/2 w miejscowości Krzymosze, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie                      

oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne            

w istniejącym budynku mieszkalnym oraz zmianę konstrukcji przewidzianej            

do realizacji na działkach nr: 463/1, 463/2 w miejscowości Czerniejew, 

  uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

mieszkalnego o: kuchnie, kotłownie, łazienkę i zmianę konstrukcji części 

dachu, do realizacji na działkach nr: 254, 255 w miejscowości Ozorów, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji D.7332-1-24/09 z dnia 8.06.2009 r. w sprawie 

zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w celu umieszczenia 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce nr 64/13.  

Jednocześnie ustalił opłatę za umieszczenie urządzeń obcych                                     

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach, 

 uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy sieci gazowej ś/c Φ 63PE                         

wraz z przyłączem gazu ś/c Φ 25 PE do budynku mieszkalno – usługowego 

zlokalizowanego na działce nr 189/10 w miejscowości                                        

Nowe Opole ul. Lipowa, 

 odmówił zgody na zmniejszenie z 8 m do 6 m odległości linii zabudowy 

projektowanej inwestycji polegającej na budowie przechowalni na płody rolne 

na działce nr 226 w miejscowości Wólka Proszewska, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 226 położonej                 

w miejscowości Wólka Proszewska dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku przechowalni płodów rolnych, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w celu 

umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego NN w miejscowości 

Żabokliki dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 10/17, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Zbuczyn,                             

znak WI.6733.7.2011 z dnia 12.05.2011 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków  

w celu budowy kanalizacji sanitarnej, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej             

na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, zbiornika na ścieki lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, zjazdu z drogi powiatowej, do realizacji  

na działce nr 327 w miejscowości Smolanka. 



 

            8. przyjął: 

 informację na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia                     

i niesienia pomocy mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację na temat przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie 

Siedleckim w okresie sezonu zimowego 2010/2011, 

 informację na temat przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego” w 2010 r.   

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            9. postanowił ufundować nagrody laureatom konkursów o tematyce ekologicznej 

organizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”.    

 

na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011 r. 
 

            1. podjął uchwałę Nr 24/46/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.  

            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 na posiedzenie                

merytorycznej Komisji. 

            3. 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. 

            4. przyjął: 

 informację w sprawie finansowania oświaty, 

 sprawozdanie  z realizacji „Programu Ochrony Środowiska”                                     

dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 – 2015, 

 sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami”                                         

dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 – 2015, 

 informację nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych 

inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego, 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2010 r., 

 informację o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego                            

w Warszawie Oddział w Siedlcach, 

 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego, 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji                          

Starostwa Powiatowego, 

 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa                         

na obszarze powiatu siedleckiego w 2010 r., 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2010 r., 



 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2010 r., 

 informację nt. prowadzonych inwestycji i remontów                                                  

w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2011 r. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            5. postanowił dofinansować zakup pucharów i dyplomów dla laureatów V Wiosennych 

Zawodów Szkolnych i Studenckich Kół Ligi Obrony Kraju. Zawody odbędą się w dniu                        

1 czerwca br. na terenie Klubu Strzelectwa Sportowego „Dragon”, ul. Sokołowska 178. 

            6. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Harcerskiej, który odbędzie się w dniach 27 – 29 maja br.   

            7. postanowił o dofinansowaniu przejazdu sportowców i opiekunów                                     

na  XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Ciechanowie w dniach  26 – 29 maja br.      

            8. wyraził zgodę na dofinansowanie udziału sportowców i opiekunów                                   

ze Szkoły Podstawowej w Mokobodach w XIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.   

            9. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu upominków dla młodzieży gimnazjalnej              

z terenu powiatu siedleckiego, biorącej udział w XII Powiatowym Dniu Dziecka.                   

Impreza odbędzie się w dniu 1 czerwca 2011 r. w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                           

w Chlewiskach. 

            10.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.               

      11.podjął uchwałę Nr 24/47/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie  

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem prac polegających na ułożeniu 

kostki brukowej przed świetlicą w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce w ciągu drogi 

powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice na wysokości działek                             

o nr ew. 233/1 i 234. 

 

            12.rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie 

w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów 

w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3609W w celu prowadzenia 

robót w związku z budową przyłącza telekomunikacyjnego                                     

wraz z szafą kablową, 

 zmienił na wniosek strony w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach           

nr D.6853.1.9.2011 z dnia 7.02.2011 r., 



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

nr 111 w miejscowości Grubale, 

 nakazał przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogi powiatowej nr 3666W 

poprzez usunięcie z rowu i pobocza drogi nawiezionej ziemi, która spełnia 

funkcję zjazdu a jednocześnie utrudnia swobodny spływ wody –                              

w nieprzekraczalnym terminie do 1.06.2011 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

Koszewnica w celu prowadzenia robót w związku z budową przyłącza 

kablowego zasilającego działkę nr 120, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W               

na działkę nr 196/3 w miejscowości Żabokliki, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 176 obręb Pliszki 

przedłożony przez Wójta Gminy Paprotnia w dniu 11.05.2011 r. w odniesieniu 

do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na budowie: budynku mieszkalnego, zbiornika na ścieki lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków, ogrodzenia, stawu, do realizacji na działce nr 23                  

w miejscowości Olędy, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej              

na budowie: budynku pieczarkarni, garażu, do realizacji na działce nr 249/2                 

w miejscowości Ługi-Rętki, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej   

nr 3608W do działki nr 40/4 w miejscowości Niwiski, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej    

nr 3661W  do działki nr 226 w miejscowości Wólka Proszewska, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej           

na budowie: czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zbiorników            

na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej nr 3638W z wydzieleniem 

działek pod zabudowę, do realizacji na działkach nr: 1169/1, 1169/2, 1169/3, 

1169/4 w miejscowości Zbuczyn, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w celu budowy zjazdu                    

na działkę nr 196/1 w miejscowości Żabokliki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

Koszewnica  w celu budowy przyłącza kablowego zasilającego działkę nr 120, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości                  

Stok Lacki – Grubale w celu budowy kanalizacji sanitarnej, 

 zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Świniary, Pieńki i Zemły                      

o naprawę odcinka drogi powiatowej nr 3937W o długości ok. 900 mb.           

Zarząd widzi potrzebę wykonania naprawy drogi, jednak z uwagi                           

na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu w bieżącym roku                     

nie będzie to możliwe.               

 

            13.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat                    

za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie i skierował do Przewodniczącego                    

Rady Powiatu z prośbą  o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            14.wyraził zgodę na przeznaczenie z przyznanej dotacji celowej na wykonanie 

remontu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych należących                               

do DPT REYMONTÓWKA, kwoty 47.000 zł na prace naprawczo – remontowe                                

w chacie wiejskiej.  



na posiedzeniu w dniu 30 maja 2011 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu               

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

mienia Powiatu Siedleckiego za 2010 rok” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Sprawozdania                        

z wykonania planu finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 

Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

           4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla                         

Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2010 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

           5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na budowie inwestycji pn. „park linowy”, do realizacji na działce nr 224                             

w miejscowości Nakory, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy linii kablowych z przyłączami 

abonenckimi w obszarze ONU Bartków, na terenie miejscowości: Korczew, 

Knychówek, Józefin, Nowy Bartków, Stary Bartków, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 50/1, obręb Oleksin 

przedłożony przez Wójta Gminy Kotuń w dniu 24.05.2011 r. w odniesieniu              

do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzonym 

postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej               

na budowie budynku mieszkalnego i szczelnego zbiornika na nieczystości 

ciekłe, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie 

w celu umieszczenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 54 obręb Daćbogi, 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 18.05.2011 r.  w odniesieniu 

do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzonym 

postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej              

na rozbudowie i nadbudowie budynku fermy drobiu o obsadzie 24 DJP                          

z przeznaczeniem na magazyn sprzętu i wyposażenia na potrzeby istniejącego 

kurnika oraz magazynu sprzętu rolniczego, 

 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 339                   

w miejscowości Szczeglacin, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty              

dla bydła przy istniejącym budynku obory, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów 

w celu umieszczenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

 uzgodnił projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

do budynku usługowego i mieszkalnego na działce nr 753 w miejscowości 

Grabianów, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w celu 

umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego         

na działce nr 863 w miejscowości Wodynie, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości 

Korczew w celu umieszczenia sieci telekomunikacyjnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do działki nr 86/1. 

 

            6. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu, 

Komisji Rewizyjnej.  

            7. pozytywnie zaopiniował Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin: Zbuczyn, 

Korczew, Suchożebry, Mordy. 

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 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. 

            9. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów, które odbędą 

się podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca br.                      

w Szkole Podstawowej w Czuryłach.  

            10.postanowił o wsparciu inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych 

i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach zorganizowania wystawy pn. „Sceny z życia                       

w PRL”.  

            11.postanowił dofinansować zakup medali i nagród laureatom turnieju piłki nożnej 

szkół podstawowych powiatu siedleckiego. Turniej odbędzie się w dniu 7 czerwca br.                      

na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec.  

na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 26/48/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w celu 

umieszczenia linii napowietrznej NN do zasilania budynków mieszkalnych, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej             

na budowie budynku mieszkalnego, do realizacji na działce nr 559                           

w miejscowości Suchożebry, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec w celu budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do działek nr: 215, 

218, 243/2, 514/5, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica 

w celu umieszczenia przewodów linii NN, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej    

nr 3617W do działki nr 344 w miejscowości Paprotnia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Mokobody w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w celu prowadzenia 

robót w związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W                                       

w celu przebudowy i budowy linii NN wraz z przyłączami napowietrznymi                          

i oświetleniem ulicznym w miejscowości Stok Ruski, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w decyzji Wójta Gminy Kotuń, znak RRG.6733.6.2011           

z dnia 30 maja br.  o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego 

polegającej na budowie linii SN, słupowej stacji transformatorowej                             

i napowietrznej linii NN, do realizacji w miejscowości Cisie Zagrudzie                             

i Nowa Dąbrówka, 

 zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa na zajęcie pasa drogi powiatowej 

nr 3608W w miejscowości Nowe Opole w celu prowadzenia robót w związku            

z budową gazociągu wraz z przyłączami, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W                       

w celu prowadzenia robót w związku z budową gazociągu z przyłączami                              

w miejscowości Nowe Opole, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3640W w miejscowości Zbuczyn ul. Leśna            

i ul. Gliniana w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej.  

 

            3. przedłożył dwie kandydatury na członków Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Kandydatami na członków                                

Rady Społecznej zostali: Pan Włodzimierz Drabarek, Pan Benon Kukla.  

            4. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka przebywającego                   

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, w okresie od 1 kwietnia 

do 22 czerwca 2011 r.   

            5. postanowił o sfinansowaniu kosztów przejazdu trzech osób na trasie Warszawa – 

Berlin i z powrotem. 

            6. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                   

w Chlewiskach w I kwartale 2011 r.  

            7. wyraził zgodę na wypłatę nagród pieniężnych laureatom Nagrody                          

Starosty Siedleckiego za 2010 r. 

 

            8. po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego                 

Rady Powiatu:  

             projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

 przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”, 

 zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego                     

wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, 

 przyjęcia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2010 rok”, 

 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok, 

 udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu   

za 2010 rok, 

  dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego, 



 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                               

na lata 2011 – 2014, 

 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie, 

 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, 

 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, 

 uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                           

na lata 2011 – 2020,                

skierował również: 

 informację z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2010 r., 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2010 r., 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze             

powiatu siedleckiego w 2010 r., 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego                

w 2010 r., 

 informację o aktualnym stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego, 

 sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego                                       

na lata 2004 – 2015”, 

 sprawozdanie  z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego                                 

na lata 2004 – 2015”, 

 informację na temat przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim                   

w okresie 2010/2011, 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości                       

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w roku 2010. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

              Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku Komisji Rolnictwa, Leśnictwa                             

i Ochrony Środowiska  zawartego w piśmie nr BR.0012.3.4.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.              

o przygotowanie projektu uchwały popierającego „List wraz z projektem uchwały 

wystosowany przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie 

wyrównania dopłat rolniczych dla Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach 

prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie roku” z uwagi na brak podstaw 

prawnych do skierowania uchwały pod obrady Rady Powiatu.  

Ponadto Zarząd stwierdził, że bezprzedmiotowe byłoby przygotowanie powyższego projektu 

uchwały z uwagi na to,  że Rada Ministrów w dniu 31.05.2011 r.  przyjęła „Program                          

6-miesięczny polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, 

przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej                

i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE. Zgodnie z Programem głównym 

zadaniem polskiej prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego 

wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel zrealizować, 

polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji 

europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie”, i „Europie korzystającej                             

na otwartości”. 



Rząd uważa, że jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa Europy jest reforma 

Wspólnej Polityki Rolnej, efektywnie wykorzystującej środki unijne. Wzmocniona WPR 

powinna utrzymywać orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne, w tym 

bezpieczeństwo żywnościowe oraz wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Istotnym elementem w ramach reformy WPR będą zwłaszcza rozstrzygnięcia dotyczące dopłat 

bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Fakty te potwierdził                            

Premier Donald Tusk, który poinformował, że na wniosek Ministra Rolnictwa                      

Marka Sawickiego poparty przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka,  Rada Ministrów 

przyjęła,  że „kwestie nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa, w kontekście także                    

cen żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, staną się naszym priorytetem jako element 

priorytetu bezpieczna Europa”. Uwzględniamy ten postulat, szczególnie w dobie obecnej 

bezpieczeństwo żywnościowe, co za tym idzie zdolności rolnictwa europejskiego                                

do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wydaje się sprawą, która bezdyskusyjnie 

zasługuje na to, by stać się jednym z wiodących tematów prezydencji –                                 

oświadczył Premier Tusk.         

na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 27/49/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.   

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na przebudowę wzdłuż drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości 

Kaliski sieci elektroenergetycznej NN w celu wymiany istniejących przewodów 

gołych na przewody pełno izolowane, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3617W                                 

w miejscowości Żabokliki przyłącza energetycznego kablowego NN                     

do działki nr 196/1, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3615W                             

w miejscowości Kownaciska przyłącza gazowego średniego ciśnienia                   

dla potrzeb budynku produkcyjnego na działce nr 467/1, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej   

nr 3617W do działki nr 23/11 w miejscowości Żabokliki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w celu 

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej, dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce nr 41 w miejscowości Pruszyn, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym, budynku 

gospodarczo – garażowego, do realizacji na działce nr 429/2 w miejscowości 

Ozorów, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 350                              

w miejscowości Wólka Proszewska, dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku gospodarczo – garażowego. 

  

            3. postanowił ufundować nagrody dla laureatów konkursu pt: „Piosenki moich 

rodziców”.   

            4. wyraził zgodę na zwolnienie z zaległych opłat  za wyżywienie w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 



na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 28/50/11 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                      

w 2011 r.  

 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości              

Olszyc Szlachecki w celu budowy linii napowietrznej NN oraz przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr 818, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Mokobody, ul. Ks. Brzóski i ul. Młynarska w celu umieszczenia                              

sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości              

Olszyc Szlachecki w celu prowadzenia robót w związku z budową linii 

napowietrznej oraz przyłącza kablowego stosownie do zezwolenia                             

na umieszczenie urządzenia zgodnie z decyzją nr D.5421-92/10                                      

z dnia 14 grudnia 2010 r., 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w celu prowadzenia 

robót w związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na rozbudowie pieczarkarni o pomieszczenie socjalne i łazienkę, do realizacji 

na działkach nr: 133, 132/1 w miejscowości Kamianki Czabaje, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                       

na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do realizacji                         

na działce nr 560 w miejscowości Łysów, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec - 

Żeliszew w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 152/15, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec - 

Żeliszew  w celu prowadzenia robót w związku z budową przyłącza 

wodociągowego do działki nr 152/15, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3604W w miejscowości Kotuń w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 521, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń             

w celu prowadzenia robót w związku z budową przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości               

Sosna Korabie w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 73/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości                

Sosna Korabie w celu prowadzenia robót w związku z budową przyłącza 

wodociągowego, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej        

nr 3638W do działki nr 168/2 w miejscowości Choja, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej                       

nr 3642W do działki nr 1991 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej                 

nr 3638W  do działki nr 1804 w miejscowości Zbuczyn, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W                     

do nieruchomości stanowiącej działki nr: 962, 963 w miejscowości Błogoszcz, 



 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej                

nr 3640W do działki nr 1809/1 w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów wsi Stary Bartków 

w zakresie skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą powiatową nr 3617W, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miasta Mordy o przeprowadzenie remontu   

ul. Glinianej w Mordach. Zarząd widzi potrzebę remontu powyższej drogi, 

jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku                       

nie będzie to możliwe.  

na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 29/51/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.             

            2. podjął uchwałę Nr 29/52/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej                  

w miejsc. Stary Bartków w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W Siedlce – 

Korczew (nr ew. 335). 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt budowy linii napowietrznej NN z przyłączem napowietrznym 

popartym słupem do budynków mieszkalnych w miejscowości Kotuń,                      

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3659W, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej    

nr 3666W do działki nr 395/5 w miejscowości Stok Lacki Folwark, 

 postanowił  o naprawie przepustu na drodze powiatowej nr 3664W Paprotnia 

– Zakrze,   

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej        

nr 3605W do działki nr 233/1 w miejscowości Gołąbek, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W              

na działkę nr 23/11 w miejscowości Żabokliki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Tokary   

w celu budowy przyłącza kablowego do zasilania działki nr 91, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w celu prowadzenia 

robót dla wykonania przyłącza kablowego do działki nr 91 w miejscowości 

Tokary, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Tokary   

w celu budowy linii napowietrznej do zasilania działki nr 62/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Tokary   

w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza linii napowietrznej NN              

dla potrzeb budynku na działce nr 62/2. 

   

            4. zapoznał się z wnioskami: 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. budowie budynku mieszkalnego, zjazdu z drogi powiatowej przewidzianej           

do realizacji na działce nr 1580/2 w miejscowości Zbuczyn, 

b. rozbudowie, nadbudowie budynku i przebudowie ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny przewidziany   

do realizacji na działkach nr: 189, 190/1 w miejscowości Czuryły, 



 Wójta Gminy Suchożebry w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. budowie budynku gospodarczego, do realizacji na działkach nr: 627, 628               

w miejscowości Krześlin, 

b. budowie trzech budynków mieszkalnych z garażami, trzech szczelnych 

zbiorników na nieczystości ciekłe oraz trzech zjazdów, do realizacji                     

na działce nr 341/9 w miejscowości Podnieśno, 

 Wójta Gminy Mokobody w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. rozbudowie i nadbudowie budynku jednorodzinnego o dalszą funkcję 

mieszkalną oraz budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

do realizacji na działce nr 64/2 w miejscowości Osiny Górne 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. budowie stodoły, budynku gospodarczego, zmianie sposobu użytkowania 

części przyziemnej istniejącego budynku mieszkalnego na usługi nieuciążliwe, 

do realizacji na działce nr 444 w miejscowości Mroczki, 

b. zmianie sposobu użytkowania z budynku inwentarsko – składowego                     

na budynek magazynowy, do realizacji na działkach nr: 277/1, 280                        

w miejscowości Tworki, 

c. budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zbiornika                 

na nieczystości ciekłe, studni wierconej, zjazdu z drogi gminnej, do realizacji 

na działce nr 260/2 w miejscowości Mroczki, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich na jeden na 

terenie miejsca odpoczynku zwierząt będących w transporcie oraz budowie 

jednostanowiskowej ręcznej wysokociśnieniowej myjni samochodowej               

dla samochodów dowożących zwierzęta, do realizacji na działce nr 1575/1   

w miejscowości Zbuczyn, 

b. budowie budynku mieszkalnego z garażem, zjazdu z drogi powiatowej                         

z wydzieleniem działki pod zabudowę, do realizacji na działce nr 1576/8                   

w miejscowości Zbuczyn, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. budowie budynku gospodarczego, do realizacji na działce nr 449                           

w miejscowości Rzeszotków, 

 Wójta Gminy Kotuń w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na: 

a. rozbudowie budynku mieszkalnego, do realizacji na działce nr 749/1                     

w miejscowości Żeliszew Duży, 

 Wójta Gminy Wodynie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

a. budowie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej, do realizacji                   

na działce nr 872/1 w miejscowości Wodynie. 

 

5. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 

 oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Mokobody                                    

za okres 2009  – 2010 r. 



            6. rozpatrując prośbę Komandora I Rajdu Drohiczyńskiego „Śladami Jana Pawła II” 

postanowił: 

 zakupić puchar z grawerką, dla zwycięzcy rajdu, 

 przekazać 15 szt. gadżetów promocyjnych, z zasobów Wydziału Spraw Społecznych             

i Promocji, 

 wyraził zgodę na użycie Logo Powiatu na dyplomach pamiątkowych. 

       

            7. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom 

placówek oświatowych: 

 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,                  

na okres 6 miesięcy tj. od 27 lipca 2011 r. do 26 stycznia 2012 r. w wysokości 20% 

stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy               

tj. od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w wysokości 20%  stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, 

 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

na okres 6 miesięcy tj. od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r.  w wysokości 20% 

stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

 

8.  przyjął projekt aneksu nr 3 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 projektem porozumienia Miasta Siedlce dotyczącym powierzenia 

Miastu prowadzenia zadania Powiatu w zakresie wydawania orzeczeń                                         

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń, o których mowa w art. 5a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Zarząd stoi na stanowisku, że koszty za prowadzenie powierzonego zadania nie mogą                           

być wyższe od wysokości dotacji dla Powiatu od Wojewody na ten cel. 

 

na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 30/53/11 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2011 r.  

            2. przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy. 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W                              

w miejscowości Mordy w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego              

dla potrzeb budynku na działce nr 1442, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w celu 

umieszczenia linii napowietrznej NN oraz wymianę słupa nr 3 – 11                       

w miejscowości Wodynie dla zasilania budynków mieszkalnych, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w celu 

lokalizacji przyłącza kablowego NN w miejscowości Wodynie do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce nr 657/4, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości             

Wólka Proszewska w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza 

kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 211/1, 

 zezwolił PGE Dystrybucja na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W                   

w miejscowości Wólka Proszewska w celu wykonania przyłącza kablowego 

NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 211/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości 

Żebraczka – Rudnik Duży w celu prowadzenia robót dla wykonania sieci                    

i przyłączy wodociągowych, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości 

Żebraczaka – Rudnik Duży w celu wykonania sieci i przyłączy wodociągowych 

w terminie 26.07.2011 r. do 31.12.2026 r., 

 

            4. zapoznał się z wnioskami: 

 Wójta Gminy Korczew w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na:  

 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku 

garażowego i zbiornika ścieków na działce nr 486/4 w obrębie Tokary, 

 Wójta Gminy Skórzec w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

 budowie budynku mieszkalnego z garażem, budynku gospodarczo – 

garażowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 407/1  

w obrębie Gołąbek. 

 

            5. podjął uchwałę Nr 30/54/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej                            

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

            6. ufundował nagrodę laureatowi XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal, który odbędzie w dniach 2 – 4 września br. w Siedlcach.  

            7. postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów laureatom XIV Ogólnopolskich 

Igrzysk LZS, które odbędą się w dniach 26 – 27 sierpnia br. w Siedlcach.   

na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 31/55/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                           

w 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 pod obrady Rady. 

            3. 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. 

           4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3615W 

Suchożebry – Mordy przyłącza wodociągowego do nieruchomości nr ew. 1718 

w miejscowości Mordy, 



 zezwolił na zlokalizowanie i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej            

nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 231 w miejscowości Mościbrody gm. Wiśniew, 

 uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – 

Korczew na działkę o nr ew. 344 w miejscowości Paprotnia.  

 

           5. pozytywnie odniósł się do prośby Wójta Gminy Przesmyki i postanowił przekazać 

środki finansowe na nagrody dla laureatów konkursów  organizowanych w ramach 

Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, których rozstrzygnięcie odbędzie się podczas 

festynu „Dokopiny Ziemniaka” 18 września 2011 r.  w Przesmykach.  

6. postanowił przyznać środki finansowe na zakup pucharów dla Mistrzów Agroligi 

2011 etapu oddziałowego w kategorii: 

 Rolnik -  

 Firma -    

 prowadzących działalność na terenie powiatu siedleckiego.  

Środki finansowe pochodzić będą z działu 900. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. 

 

            1. postanowił nie przekazywać Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

projektów uchwał Rady Powiatu  

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu 

Siedleckiego, 

 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2011r. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 32/56/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                     

w 2011 r.  

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                   

w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego.  

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 - 2014. 

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zlokalizowanie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

0,4kV w poprzek drogi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz 

– Zabłocie – Zbuczyn w m. Okniny (działka nr 1594/1) w celu przebudowy linii 

energetycznej napowietrznej z przewodami gołymi na linie z przewodami 

izolowanymi, 

 zezwolił na zadysponowania pasa  dróg powiatowych na cele budowlane:  

 nr 3674W droga nr 2  Jagodne – Kopcie w miejscowości Jagodne 

(działka 16/1, 21/2, 148/2), 

 nr 3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie w miejscowości Kotuń (działka 1229), 

 nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny w miejscowości Kotuń 

(działka 1254) 

 nr 3606W Żelków – Chlewiska w miejscowości Pieróg (działka 875/1) 



 nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi  Siedlce -

 Wólka Zastawska (działka 866/1) 

w celu budowy linii elektroenergetycznej 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, 

 zezwolił  na zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3605W Kotuń 

– Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi Siedlce – Wólka Zastawska (1341) 

studzienki na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem 

tłocznym odprowadzającym ścieki z firmy Unikost, 

 zezwolił na zajęcie pasa  drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje 

– Klimy do drogi Mordy – Próchenki w miejscowości Krzesk Majątek w celu 

wykonania linii światłowodowej z rur 3xø40 mm, oraz ustalił opłaty roczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje 

– Klimy do drogi  Mordy – Próchenki w miejscowości Krzesk Majątek w celu 

prowadzenia robót w związku z budową linii światłowodowej w relacji Siedlce 

Roskosz – Maciejowice  o pow. 420 m
2
 . 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 

Pruszynek – Golice w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 87) i Pruszynek 

(działka nr ew. 140 i 215/1) 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, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec do drogi Siedlce – Wólka 

Zastawska do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 302/7 w miejscowości 

Dąbrówka Stany gm. Skórzec, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – 

Ptaszki – Bejdy – Próchenki (działka nr ew. 317/2) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Ptaszki do zasilenia budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 110, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3645W Dąbrówka Stany – 

Czerniejew – Ozorów (działka 1019) przyłącza kanalizacji sanitarnej                               

do działki nr 933/2, 

 zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3639W droga Stok Lacki – Olszanka – Modrzew – droga Zbuczyn – Kosny              

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 366 w miejscowości Radzików Stopki 

gm. Mordy 

 zezwolił na zadysponowanie pasów dróg powiatowych nr 3605 W, 3606 W,               

3607 W, 3611 W, 3612 W, 3614 W, 3615 W, 3616W, 3617 W, 3619 W, 3626  W, 

3632 W, 3633 W, 3634 W, 3635 W, 3638 W, 3644 W, 3654 W, 3655 W, 3666 W, 

3929 W, 3940 W w celu przeprowadzenia badań sejsmicznych polegających                               

na rozciągnięciu kabla sejsmicznego transmitującego sygnał zarejestrowany przez 

czujniki (geofony) wzdłuż profili sejsmicznych, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry                

w miejscowości Mokobody ul. Brzóski i ul. Młynarska w celu prowadzenia robót                     

w związku z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o pow. 80 m
2
, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska 

w miejscowości Nowa Dąbrówka (działka nr ew. 511/2 w celu budowy linii 

niskiego napięcia 0,4 kV oraz przyłącza napowietrznego niskiego  napięcia 0,4 kV, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W Krześlin – Patrykozy – 

Rzeszotków - Hołubla (działka nr ew.445) w miejscowości Rzeszotków w celu 



budowy linii napowietrznej nn 230/400V dla potrzeb budynku mieszkalnego                    

oraz ustalił opłaty roczne, 

 uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów dla części                         

wsi Ujrzanów. 

 

        6. wyraził zgodę  na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zadanie pn.                      

„ przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy – Sosenki Jajki –                   

Wólka Soseńska wraz z dojazdami” na kwotę 3 635 539,78 zł. 

na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2011 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 33/57/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                             

Pani Hannie Prużanin Dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 2.600.000 zł. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                            

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

3. podjął stanowisko w sprawie przyjęcia środków finansowych z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg 

powiatowych : nr 3608W Nowe Opole – Kisielany Żmichy – droga nr 696 i nr 3662W 

Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski długości 10105mb” i upoważnił Starostę 

Siedleckiego do złożenia oświadczenia o możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji               

w całości zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i rozliczenia 

zadania do 31 grudnia 2011 r., również w przypadku otrzymania niepełnego dofinansowania 

przedmiotowej inwestycji. 

4. rozpatrzył kandydaturę na Powiatową Starościnę i Powiatowego Starostę Dożynek 

Województwa Mazowieckiego, diecezji Łomżyńskiej, Powiatu Wyszków i Gminy Wyszków. 

 

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

w dniu 10 sierpnia br. o godz. 14
00

 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:  

 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 

2.600.000 zł. 

 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. 

 

na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2011 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 34/58/11 w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę  

bankową budżetu Powiatu Siedleckiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2011 – 2014. 

na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2011 r. 

 

           1. podjął uchwałę Nr 35/59/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem przepustu w pasie drogi 



powiatowej nr 3603W Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz (działka nr 584/3) w obrębie 

skrzyżowania z drogą gminną (działka 627) w miejsc. Rososz. 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                       

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu prowadzenia robót                               

dla wykonania przyłącza napowietrznego NN, dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce nr 579, 

 zezwolił firmie PGE Dystrybucja S.A. na zajęcie pasa drogi powiatowej                 

nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu budowy przyłącza 

napowietrznego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 579, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                         

w miejscowości Krzesk  w celu prowadzenia robót w związku z budową linii 

światłowodowej relacji Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 

 zezwolił firmie Polkomtel S.A. na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W             

w miejscowości Krzesk w celu wykonania linii światłowodowej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W                        

w celu prowadzenia robót dla wykonania linii światłowodowej, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. na zajęcie pasa drogi powiatowej               

nr 3663W, nr 3601W, 3620W w celu wykonania linii światłowodowej, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. na zajęcie pasa drogi powiatowej                

nr 3601W  w miejscowości Góry w celu wykonania linii światłowodowej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W,                       

nr 3601W, nr 3620W w miejscowościach: Tokary, Drażniew w celu budowy 

linii światłowodowej, 

 uzgodnił  projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3608W                        

na działkę o nr ew. 49/4 w miejscowości Niwiski. 

 

            3. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu 

Sportowego Iganie Nowe i wyraził zgodę na dokonanie zmian w kosztach rodzajowych                   

w zadaniu: organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym (regionalne, 

wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe) umowa nr 5/2011. 

            4. zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2011/12. 

            5. W związku z możliwością pozyskania środków na przebudowę dróg powiatowych          

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (edycja 2012)                     

Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu do planu wydatków na zadania inwestycyjne 

Powiatu Siedleckiego w 2011 r. zadania pn:  „Opracowanie dokumentacji technicznej 

projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Skórzec 

i Kotuń – od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec  do drogi krajowej Nr 2 

(Jagodne) – poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W 

Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska), Nr 3645W 

Dąbrówka Stany – Czerniejew – Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz,            

Nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2”, przeznaczając na ten cel 

środki finansowe.      

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił dokonać zmian w projektach uchwał 

Rady Powiatu w sprawie: 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego, 



 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2011 – 2014  

przekazanych do Przewodniczącego Rady Powiatu przy piśmie Nr OR.0022.30.2011 z dnia           

3 sierpnia br. Starosta Siedlecki na zwołanej w dniu 10 sierpnia br. sesji Rady przedłoży jako 

autopoprawkę powyższe zmiany, przedkładając jednocześnie projekty uchwał uwzględniające 

wprowadzone zmiany.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 35/60/11 w sprawie wprowadzenia zmian   w projekcie 

Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej               

na 2011 rok Powiatu Siedleckiego oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                           

Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

 

na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2011 r. 

 

           1. podjął uchwałę Nr 36/61/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

           2. postanowił wypłacić odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów                 

i budynków jako nr 1404/1, o pow. 0,0501 ha położoną miejscowości Kotuń.    

 

            3. postanowił, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego br. – protokół               

Nr 12/2011 zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa, po dokonaniu 

fizycznej likwidacji poprzez utylizację składniki majątku poz. 1 (4 szt) oraz poz. 3 – 18 wykazu 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/11 Starosty Siedleckiego z dnia 

14.04.2011 r.  

Zarząd Powiatu postanowił odsprzedać: 

a) Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Siedlcach składniki majątku 

wymienione w poz. 2 w/w wykazu, 

b) P.P.H.U. MARKER , 08 – 110 Siedlce, ul. Magazynowa 8c składniki 

majątku wymienione w poz. 1 w/w wykazu w ilości 8 szt.  

 

4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W                      

w miejscowości Łysów w celu prowadzenia robót w związku z budową kabla 

światłowodowego, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18, 00 – 105 Warszawa               

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów w celu 

budowy kabla światłowodowego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W,                     

nr 3636W, nr 3633W, 3656W w celu prowadzenia robót w związku z budową 

linii światłowodowej relacji Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 

 zezwolił firmie Polkomtel S.A. ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3641W, nr 3636W, nr 3633W, nr 3656W w celu 

prowadzenia robót w związku z budową linii światłowodowej relacji                  

Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 

 zezwolił Polkomtel S.A. ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn, ul. Poręby w celu 

prowadzenia robót w związku z budową linii światłowodowej relacji                

Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W                        

w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby w celu prowadzenia robót w związku                  

z budową linii światłowodowej relacji Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 

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

linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Jasionka, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w celu budowy zjazdu                  

na działkę nr 196/3 w miejscowości Żabokliki ul. Korczewska, 

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

przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 184                 

w miejscowości Pruszyn, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w celu budowy 

przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 332/7                

w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki w celu budowy przyłącza kablowego NN do działki nr 468/3, przy 

użyciu przecisku, bez naruszania nawierzchni i struktury drogi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Kotuń  w celu budowy przyłącza kablowego NN, przy użyciu przecisku                       

bez naruszania nawierzchni i struktury drogi, 

 zezwolił na  zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w celu budowy 

przyłącza napowietrznego NN w miejscowości Klimonty do zasilania budynku 

mieszkalnego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3653W                                     

w miejscowości Olszyc Szlachecki w celu prowadzenia robót w związku                   

z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                                 

z drogi powiatowej nr 3666W do działki nr o nr ew. 456/10 w miejscowości 

Stok Lacki, 

 zezwolił Wójtowi Gminy Domanice na zajęcie pasa drogi powiatowej                    

nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki w celu prowadzenia robót                          

w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3604W przyłącza 

kanalizacji sanitarnej PCV dla budynku mieszkalnego na działce nr 514                    

w miejscowości Kotuń, 

 uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W na działkę            

o nr ew. 395/5 w miejscowości Stok Lacki Folwark. 

 

na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2011 r. 

 

           1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcie sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                

o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

           2. rozpatrując wnioski postanowił:  

 ustalił warunki techniczne do projektowanej przebudowy skrzyżowań dróg 

gminnych w miejscowości Mokobody, ul. Krótka i ul. Nauczycielska, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W                

do nieruchomości stanowiącej działkę nr 962 i nr 963 w miejscowości Golice, 



 zezwolił PGE DYSTRYBUCJA S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki w celu budowy 

linii napowietrznej NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 123/2, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W                        

w miejscowości Borki Wyrki w celu prowadzenia robót w związku z budową 

linii napowietrznej NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 123/2, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W                         

w miejscowości Wodynie w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce                 

nr 863, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3650W przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości nr 408 w miejscowości Rudnik Duży, 

 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa nawierzchni ulica Praga                              

w Stoku Lackim gm. Siedlce”, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W                           

i nr 3663W w celu budowy kabla światłowodowego.  

 

             2. podjął uchwałę Nr 37/62/11 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2011 roku”. Zarząd postanowił 

przedstawić „Informację” Radzie Powiatu w Siedlcach  i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

            3. podjął uchwałę Nr 37/63/11 w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 za I półrocze 

2011 roku”. Zarząd postanowił przedstawić „Informację” Radzie Powiatu w Siedlcach                     

i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

            4. podjął uchwałę Nr 37/64/11 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2011 roku”. Zarząd postanowił 

przedstawić „Informację” Radzie Powiatu  w Siedlcach  i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Siedlcach.  

           5. podjął uchwałę nr 37/65/11 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

           6. przyjął: 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON                                

za I półrocze 2011 r. 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Siedlcach za okres I półrocza 2011 r. 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                   

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 r. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            7. przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2011 – 2014 samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach.  

 



na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 38/66/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.  

            2. przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 r., 

 informację na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom                                 

Powiatu Siedleckiego, 

 informację Urzędu Marszałkowskiego nt. ilości przyznanych środków 

pomocowych  na terenie Powiatu Siedleckiego i stopień ich wykorzystania, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                  

za okres I półrocza 2011 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa                        

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

 informację nt. realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych na temat 

środków przyznanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla beneficjentów z terenu        

powiatu siedleckiego, 

 informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. aktualnej 

sytuacji w budownictwie na terenie Powiatu Siedleckiego i przestrzegania 

przepisów obowiązujących w tym zakresie przez mieszkańców Powiatu, 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach            

za okres I półrocza 2011 r., 

 informację nt. aktualnych możliwości pozyskiwania z zewnątrz środków 

finansowych na inwestycje drogowe 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

           3. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                    

w Chlewiskach za II kwartały 2011 r.  

           4. postanowił ufundować nagrody (statuetki) hodowcom koni z terenu                            

powiatu siedleckiego.  

 

            5. podjął uchwałę Nr  38/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem budowy nawierzchni ulicy Praga 

w Stoku Lackim (działka 536) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W                  

Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka (działka 538)                                        

w miejsc. Stok Lacki. 

            6. podjął uchwałę Nr 38/68/11 w sprawie zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej 

kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego. 

 

            7. rozpatrując wnioski postanowił: 



 wyraził zgodą na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane związane 

z wykonaniem budowy nawierzchni ul. Praga w miejscowości Stok Lacki, 

ustalając jednocześnie warunki techniczne włączenia projektowanej ulicy                

do ul. Pałacowej stanowiącej drogę powiatową nr 3666W, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W                             

w miejscowości Osiny Dolne w celu prowadzenia robót w związku z budową 

linii napowietrznej NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 353/1, 

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

drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne w celu budowy linii 

napowietrznej NN dla potrzeb budynku na działce nr 353/1, 

 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

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

w miejscowości Zbuczyn, 

 zezwolił  Telekomunikacji Polskiej S.A., ul. Twarda 18 w Warszawie na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3609W w miejscowości Nowe Opole w celu 

umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego wraz z szafą kablową, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W                        

w miejscowości Mokobody ul. Brzóski i ul. Młynarska w celu prowadzenia 

robót w związku z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

 

            8. wyraził zgodę na zwolnienie z zaległych opłat za wyżywienie uczennicy 

przebywającej w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 

            9. zatwierdził: 

 aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach          

na rok szkolny 2011/2012, dla zadań: 

 arkusz organizacyjny Technikum Uzupełniającego po ZSZ na rok szkolny 

2011/2012 (system zaoczny), 

 arkusz organizacyjny Szkoły Policealnej na rok szkolny 2011/2012                       

(system zaoczny). 

Zarząd zdecydował o wygaśnięciu z dniem 1 września 2011 r. Liceum Profilowanego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgnimnazjalnych w Mordach,                                                          

a pozostałe w związku z tym środki finansowe przeznaczyć do indywidualnego rozliczenia.   

 

            10. zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2011/2012. 

            11.zatwierdził aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2011/2012. 

na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 39/69/11 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 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 na posiedzenie                 

merytorycznej Komisji. 

            4. podjął uchwałę Nr 39/70/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków              

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

            5. podjął uchwałę Nr 39/71/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

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

             6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3654W do działki nr ew. 1 w miejscowości Tworki, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 

powiatowej nr 3605W do nieruchomości nr ew. 17/3 w miejscowości Skórzec, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3615W do działki nr ew.506 w miejscowości              

Czepielin Kolonia, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                       

w miejscowości Krzesk w celu prowadzenia robót w związku z budową linii 

światłowodowej relacji Siedlce Rozkosz – Maciejowice, 

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

drogi powiatowej nr 3629W w miejscowości Sosenki Jajki w celu budowy linii 

energetycznej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry w celu budowy 

linii energetycznej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na budowę przyłącza kablowego NN 0,4 kV w poprzek drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn, celem zasilenia w energię 

budynku mieszkalnego na działce nr 1805/2, 

 odmówił zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3674W - 

działki nr: 96/1, 97/1, 98/1, 118/1, 128/1, 72/5, 72/3 w miejscowości Jagodne,  

linii napowietrznej NN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15kV, stacji 

transformatorowej oraz przyłącza kablowego, 

  zezwolił wnioskodawcy na budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi 

powiatowej nr 3655W do działki nr 712/9 w miejscowości Mroczki, 

 zezwolił na budowę przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV w poprzek drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków w związku z budową sieci 

elektroenergetycznej, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew, dotyczący wymiany 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew                     

i Hruszew – Tokary. Zarząd widzi potrzebę naprawy powyższych odcinków 

drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu                         

w bieżącym roku nie będzie to możliwe. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r. 

 

 

 

 



na posiedzeniu w dniu 12 września 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 40/72/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                  

na 2011 r.  

            2. 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze, informacji                        

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za ten sam okres  i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

            4. przyjął i przekazał jednostkom organizacyjnym Powiatu i kierownikom wydziałów 

Starostwa Powiatowego: „Zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015”.                     

            5. rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o korektę 

planu wydatków inwestycyjnych w 2011 r. w zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku 

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wraz z montażem kolektorów słonecznych”, 

postanowił: 

 wprowadzić zmiany do planu inwestycyjnego po podpisaniu umowy z Wojewódzkim  

    Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 wstrzymać decyzję o zakupie nowego samochodu do chwili poznania oceny stanu  

    technicznego posiadanego samochodu. 

 

            6. podjął uchwałę Nr 40/73/11 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, 

członka Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 

Powiatu. 

            7. podjął uchwałę Nr 40/74/11 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg 

na terenie Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.  

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

inwestycji pod nazwą: „Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie 

Gmin Skórzec i Kotuń – od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi 

krajowej Nr 2 (Jagodne) – poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych 

ciągach: Nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka 

Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany – Czerniejew – Ozorów, Nr 3647W Żeliszew 

Podkościelny – Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica – droga nr 2”                    

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i skierował                                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                   

merytorycznej Komisji. 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Głuchówek dotyczący 

wykonania rowu i trzech zjazdów na łąki. W trakcie przebudowy drogi zostały 



wykonane do działek mieszkańców składających wniosek zjazdy z kruszywa 

naturalnego, zgodnie z dokumentacją techniczną. Zjazdy usytuowane są                 

na łuku drogi po wewnętrznej stronie zgodnie z naturalnym spadkiem terenu 

na pola (łąki). Na życzenie tych mieszkańców od ostatniego zjazdu został 

dodatkowo wykonany niewielki rów wzdłuż drogi do rowu melioracyjnego,  

aby zbierającą się wodę odprowadzić do rowu. W związku z tym nie ma 

potrzeby wykonywania dodatkowego rowu i zjazdów, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Stok Lacki w sprawie budowy 

przepustu pod drogą Stok Lacki – Olszanka oraz kanału krytego na ulicy 

Kolejowej w ciągu drogi nr 3633W, w związku z zakłócaniem stosunków 

wodnych. Powiat budując chodnik nie zakłócił stosunków wodnych. Zostały 

one zakłócone podczas budowy wodociągu przez Gminę Siedlce, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3617W do nieruchomości nr ew. 196/3 w miejscowości 

Żabokliki, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A., ul. Twarda 18 w Warszawie na zajęcie 

pasa dróg powiatowych nr:  3601W, 3663W w celu umieszczenia kabla 

światłowodowego oraz kabli sieci teletechnicznej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                          

w miejscowości Żabokliki w celu prowadzenia robót dla umieszczenia 

ziemnego kabla energetycznego NN  do zasilania budynku mieszkalnego                

na działce nr 10/17, 

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

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki w celu umieszczenia 

kabla energetycznego NN do zasilania budynku mieszkalnego                                  

na działce nr 10/17, 

  zezwolił na podwieszenie dodatkowego przewodu linii napowietrznej NN 

wzdłuż istniejącej linii, wymianę słupa i linii napowietrznej NN oraz przyłączy 

napowietrznych NN na działkach nr: 570/1, 570/2, 575 w miejscowości 

Dąbrówka Stany, wzdłuż i w poprzek drogi powiatowej nr 3605W, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr:  3934W                     

w miejscowości Korczew, 2044W w miejscowości Korczew, 3617W                         

w miejscowości Knychówek, 3932W w miejscowości Stary Bartków,                              

w celu prowadzenia robót w związku z budową kabla światłowodowego, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa                                

do nieruchomości na działce nr 2005/2.        

 

            10.dokonał zmian w projektach uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego,                        

 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2011 – 2014, 

przekazanych do Przewodniczącego Rady Powiatu przy piśmie Nr OR.0022.36.2011                       

z dnia 6 września 2011 r.  

Zmienione projekty uchwał Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać 

Przewodniczącemu Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji, jednocześnie wycofując projekty uchwał złożone przy w/w piśmie. 

 

 

 



na posiedzeniu w dniu 19 września 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 41/75/11 w sprawie dokonania zmian  w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

            2. postanowił wyróżnić, za zasługi w rozwoju pszczelarstwa trzech pszczelarzy                    

z terenu powiatu.   

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: 

„Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 361109W Łupiny – Mroczki przez Śmiary 

stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 3654W Kaczory oraz 3655W Tworki oraz 

przedłużenie objazdu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo – Sławatycze wraz z budową chodnika 

w ciągu drogi 361109W” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”         

w partnerstwie z Gminą Wiśniew i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                

o przedłożenie pod obrady Rady. 

            4. podjął uchwałę Nr 41/76/11 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy 

Radzyńskiej strona wschodnia i zachodnia od ulicy Łukowskiej” zlokalizowanej na terenie 

miasta Siedlce gminy Siedlce w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3686W granica 

miasta Siedlce – droga krajowa nr 2 (działka nr 144 w obrębie 7. Grabianów gm. Siedlce). 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice dotyczący przebudowy                   

drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Kolonia Domanice – Domanice                   

o długości 1200 m oraz budowę chodnika na wysokości cmentarza o długości 

200 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                             

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców Grabianowa o wykonanie w 2012 r. chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3686W granica miasta Siedlce – droga nr 2                  

na odcinku o długości 650 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3936W 

w miejscowościach: Korczew, Mogielnica, Szczeglacin w celu prowadzenia 

robót w związku z budową kabla światłowodowego, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A., ul. Twarda 18 w Warszawie na zajęcie 

pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3936W w miejscowościach: Korczew, 

Mogielnica, Szczeglacin w celu budowy kabla światłowodowego oraz kabli 

sieci teletechnicznej, 

 zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A., ul. Twarda 18 w Warszawie na zajęcie 

pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 2044W, 3617W, 3932W w celu budowy 

kabla światłowodowego oraz kabli sieci teletechnicznej, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3654W przyłącza 

wodociągowego do tymczasowej wiertni zlokalizowanej na działkach nr: 14/2, 

23/2, 24/2 w ramach poszukiwań gazu łupkowego, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu publicznego 

tymczasowego z drogi powiatowej nr 3654W do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew.: 14/2, 23/2, 24/2 w miejscowości Pieńki gm. Domanice, 

 odmówił wydania zezwolenia na odprowadzenie wód opadowych                              

i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Mięsnego w miejscowości 



Mościbrody rowem przydrożnym, zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 

nr 3634W Wołyńce – Mościbrody (działka nr ew. 282/1), 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Olszyc Szlachecki, przedłożony przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, o wyasfaltowanie odcinka  

drogi powiatowej Olszyc Szlachecki - Trzciniec o długości 1,5 km w 2012 r. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2012 r., 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Rady Sołeckiej wsi Łysów  

przedłożony przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, w sprawie 

wykonania regulacji poboczy na odcinku drogi powiatowej Łysów – Niemojki, 

po  przedłożeniu przez Wydział Dróg propozycji kosztów wykonania regulacji, 

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

drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży w celu budowy 

linii energetycznej napowietrznej, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia                             

w pasie drogi powiatowej nr 3632W do nieruchomości nr ew. 260                           

w miejscowości Pruszyn, 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu i postanowił uzupełnić żwirem                                    

i wyrównać pobocza przy drodze powiatowej w miejscowości Podnieśno.     

 

             6. zaakceptował wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie                        

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 

            8. rozpatrzył prośbę dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach,                  

o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych z okazji 

obchodów 750-lecia miasta Mordy. Zarząd  postanowił nie przeznaczać środków finansowych 

na nagrody. 

            9. zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. Rozpatrzył wniosek przedłożony 

przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy - 

pismo BR.0012.5.6.2011 z dnia 15 września br., o rozważenie możliwości udzielenia pomocy 

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. Zarząd Powiatu  nie ma 

możliwości udzielenia pomocy finansowej powyższej jednostce, która finansowana jest                     

z budżetu Wojewody.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek radnego Powiatu  przekazany przy w/w piśmie,                                 

o dokonanie remontu drogi powiatowej nr 3666W, na odcinku od skrzyżowania Czuryły do 

granicy powiatu na rzece Liwiec. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r.      

          Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady skierował                               

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie: 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego,                        

 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                      

na lata 2011 – 2014,  

 wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa układu 

komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Skórzec i Kotuń – od drogi 

wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) – 

poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń 

– Chlewiska – Nowaki – Skórzec –  do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska), Nr 3645W 

Dąbrówka Stany – Czerniejew – Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny – 

Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew 



Podkościelny - Koszewnica – droga nr 2” w ramach Programu Wieloletniego                  

pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,            

 określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za I półrocze, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za ten sam okres, 

 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego, 

 przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu, 

skierował  również: 

 „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach                                         

za I półrocze  2011 roku”, 

 „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego                                           

za I półrocze 2011 roku”, 

 „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2011 – 2014 za I półrocze 2011 roku”, 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  za I półrocze                

2011 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach                       

za okres I półrocza 2011 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                  

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                                    

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 r., 

 informację na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom  Powiatu Siedleckiego, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  za okres                            

I półrocza 2011 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                    

za okres I półrocza 2011 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

            10.przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 

na lata 2005 – 2013” w 2010 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                 

o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.   

            11.wskazał Lidera „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina 2007 – 2013 „działanie 1.3 Rozwój turystyki pn „Promocja dziedzictwa 

kulturowego, rekreacji i sportu Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Brześć jako terenów 

nadbużańskich”. Liderem projektu został Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”                                    

w Chlewiskach.    

na posiedzeniu w dniu 26 września 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 42/77/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                  

na 2011 r.  



            2. podjął uchwałę Nr 42/78/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

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

            3. podjął uchwałę Nr 42/79/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków             

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

            4. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu wg stanu na 21.09.2011 r.  

             5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie               

pod obrady Rady w dniu 30 września br.  

            6. wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktur VAT dla Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. 

           7. wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania czynszu za lokale mieszkalne w Domu 

Nauczyciela w Kisielanach Żmichach: 

 za  lokale Nr 1, Nr 2, Nr 4 odstąpić od naliczania czynszu z dniem 18.08.2011 r., 

 za lokal Nr 3 odstąpić od naliczania czynszu z dniem 16.09.2011 r. oraz odstąpić                

od naliczania należności za: zużycie wody, ścieków, energii elektrycznej i cieplnej, 

wywóz nieczystości. 

Przyjęto 24 miesięczny okres rozliczenia zużycia wody, ścieków, energii elektrycznej                        

i cieplnej wg dotychczasowych zasad.  

 

            8. przyjął informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce             

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli w roku 

szkolnym 2010/2011 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            9. wyraził zgodę na ufundowanie nagród, laureatom Okręgowego Konkursu                    

w Wabieniu Drapieżników Łowieckich, organizowanego przez Zarząd Okręgowy w Siedlcach 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

            10.wyraził zgodę dla Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie 

na wykonanie remontu w wynajmowanych od Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

pomieszczeniach.  

            11.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy           

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2012 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            12.rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa nawierzchni dwóch zjazdów 

publicznych z drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Mroczki –  Gostchorz             

w miejscowości Mroczki gm. Wodynie na działkę o nr ew. 712/9”, 

 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3649W Wodynie – Kołodziąż na działkę o nr ew. 657/4                    

w miejscowości Wodynie gm. Wodynie”, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W                        

w miejscowości Dziewule – Smolanka w celu prowadzenia robót dla 



umieszczenia linii napowietrznej z przyłączem napowietrznym NN                         

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1196, 

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

drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Dziewule – Smolanka w celu 

umieszczenia linii napowietrznej z przyłączem napowietrznym NN                        

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1196, 

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

drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki – Folwark                            

ul. Pałacowa 1212/1 w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

NN zasilającego w energię elektryczną budynek mieszkalny na działce nr 1315, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                      

w miejscowości Stok Lacki – Folwark ul. Pałacowa 1212/1 w celu 

prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego NN 

zasilającego w energię elektryczną budynek mieszkalny na działce nr 1315, 

 uzgodnił projekt budowlany przebudowy skrzyżowań dróg gminnych                       

w miejscowości Mokobody ul. Krótka i ul. Nauczycielska z drogą powiatową 

nr 3662W, 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Kownaciska o wykonanie inwestycji  

pod nazwą „budowa chodnika przez wieś Kownaciska oraz modernizacja 

drogi nr 3615W Przygody – Mordy na odcinku od Kownacisk do Krześlina 

wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej” . Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Łysów przedłożony przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o wykonanie poboczy na drodze 

powiatowej Łysów – Niemojki.  Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r.  

 

            13.przyjął sprawozdania: 

 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                         

w 2010 roku, 

 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, 

 z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych                 

w 2011 r. wg stanu na 15.09.2011 r. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

            14.przyjął  projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Siedlecki a Domem                      

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach o współpracy między Brzeskim Miejskim 

Komitetem Wykonawczym (Republika Białoruś) i Starostwem Powiatowym                                       

w Siedlcach (Rzeczpospolita Polska).  

            15.postanowił dokonać zmian w projektach uchwał Rady Powiatu w sprawie:    

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego,                          

 zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                      

na lata 2011 – 2014 



przekazanych do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach przy piśmie OR.0022.38.2011 

z dnia 19 września br. 

Starosta Siedlecki na zwołanej na dzień 30 września br. sesji Rady przedłoży  autopoprawkę 

do w/w projektów uchwał i projekty uchwał uwzględniające wprowadzone zmiany.                                                                                     

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 42/80/11 w sprawie wprowadzenia zmian   w projekcie 

Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej               

na 2011 rok Powiatu Siedleckiego oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                                 

Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

 

na posiedzeniu w dniu 3 października 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 43/81/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 43/82/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

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

            3. podjął uchwałę Nr 43/83/11 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                           

w 2011 r. /dział 700, rozdział 70005/. 

            4. przyjął informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2011/2012 i skierował                                    

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie               

merytorycznej Komisji. 

             5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                  

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu  z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o wymianę nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3663W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Grycznej w Stoku Lackim o wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku od ul. Siedleckiej                  

w stronę Błogoszczy. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o zabezpieczenie w budżecie powiatu                

na 2012 r. środków finansowych na: 1. Budowę chodnika w miejscowości 

Skórzec, przy drodze powiatowej nr 3605W o długości 400 m, 2. Przebudowę 

drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków o długości 1500 m,               

3. Przebudowę drogi powiatowej nr 3645W o długości 1400 m, 4. Przebudowę 

drogi powiatowej nr 3653W o długości 1400 m, 5. Przebudowę drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek o długości 350 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnych powiatu o zabezpieczenie środków finansowych      

w budżecie powiatu na 2012 r. na remont wraz z położeniem asfaltu na drodze 



powiatowej nr 3650W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

  rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Osiny Górne o wykonanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 3611W o długości 2800 m. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

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

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Joachimów w celu umieszczenia 

przewodów linii napowietrznej, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W                         

w miejscowości Joachimów w celu wykonania linii napowietrznej NN, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3639W do nieruchomości nr ew. 377/3 w miejscowości 

Krzymosze, 

 zmienił na wniosek strony, w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach             

nr D.5421-2-13/10 z dnia 10.03.2010 r.  w części dotyczącej szerokości zjazdu. 

Zmienia się zapis: „zjazd wykonać jako zjazd indywidualny o szerokości maks. 

4,5 m” na: „zjazd wykonać jako zjazd indywidualny o szerokości                        

maks. 6,0 m”, 

 pozytywnie uzgodnił projekt tymczasowego przyłącza wodociągowego                  

do terenu wiertni  w ramach poszukiwania gazu łupkowego, w zakresie 

objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.85.2011 z dnia 

19.09.2011 r. oraz pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy 

tymczasowego zjazdu z drogi dojazdowej do terenu tymczasowej wiertni                

w ramach poszukiwania gazu łupkowego, w zakresie objętym decyzją             

Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.2.41.2011 z dnia 19.09.2011 r., 

  zezwolił Wójtowi Gminy Zbuczyn na zajęcie pasa drogi powiatowej                       

nr 3640W oraz 3641W w miejscowości Zbuczyn ul. Leśna i ul. Gliniana                  

w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

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

drogi powiatowej nr 3649W w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN             

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 657/4, 

 zezwolił Wójtowi Gminy Zbuczyn na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W 

w miejscowości Zbuczyn w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

  zezwolił Wójtowi Gminy Zbuczyn na zajęcie pasa drogi powiatowej                          

nr 3640W w miejscowości Zbuczyn w celu prowadzenia robót w związku                 

z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Świniary, Pieńki, Zemły oraz Wójta 

Gminy Mokobody poparty przez radną Powiatu o naprawę drogi powiatowej 

nr 3937W  o długości 900 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 

2012 r. środków finansowych na: 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 3937W 

o długości 900 m, 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 3631W o długości    

2400 m, 3. Przebudowę drogi powiatowej nr 3612W. Opracowanie 

dokumentacji technicznej projektu: „Poprawa układu komunikacyjnego              

dróg powiatowych na terenie gmin Mokobody - Suchożebry od drogi woj.                

Nr 696  w Mokobodach do drogi krajowej nr 63 w Podnieśnie poprzez 



przebudowę odcinków dróg Mokobody – Osiny Dolne i Podnieśno – Nakory      

na drodze powiatowej nr 3612W Mokobody -  Nakory” w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 

Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Ostateczna decyzja                   

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu             

na 2012 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o uwzględnienie w dokumentacji 

projektowej opracowanej dla zadania „Poprawa układu komunikacyjnego 

dróg powiatowych na terenie gmin Skórzec i Kotuń – od drogi wojewódzkiej  

nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodne) – poprzez 

przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3645W Kotuń 

– Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska),            

Nr 2645W Dąbrówka Stany – Czerniejew – Ozorów, Nr 3647W Żeliszew 

Podkościelny – Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz,             

Nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2”, przebudowę 

mostu na rzece Świdnica. W chwili obecnej dokumentacja techniczna jest               

już wykonana i odebrana. Na rzece Świdnica w dokumentacji figuruje 

przepust, a nie most. Natomiast termin składania wniosków upływa                                                    

5 października 2011 r.  i nie ma możliwości dodatkowo wykonania projektu                   

na budowę mostu. 

 

            7. przyjął informację na temat ilości przyznanych środków na terenie powiatu 

siedleckiego na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                        

i Gospodarki Wodnej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                     

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

 


