
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 

 
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. 

 

           1. podjął uchwałę Nr 1/1/10 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu,            

członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 

powiatu. 

           2. podjął uchwałę Nr 1/2/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                      

na 2010 r.  

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

Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego                      

Rady Powiatu  z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.  

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3615W w celu prowadzenia robót polegających               

na wykonaniu przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr 448/4           

w miejscowości Czepielin Kolonia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3615W w celu umieszczenia przyłącza kablowego 

NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 448/4 w miejscowości            

Czepielin Kolonia, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 231/1                      

w miejscowości Tworki z drogi nr 3655W, 

 zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3608W w miejscowości Nowe Opole              

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach nr: 425/1, 418/1, 421/1, 423/1, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji                    

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem, zjazdu z drogi powiatowej, bezodpływowego zbiornika   

na nieczystości ciekłe – do realizacji na działce nr 645/1 w miejscowości                

Dąbrówka Stany, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji                  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, budynku gospodarczo – garażowego, zjazdu z drogi powiatowej – 

do realizacji na działce nr 302/7 w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                         

na budowie budynku pieczarkarni oraz zmianie sposobu użytkowania budynku stodoły 

na pomieszczenie magazynowo – socjalne – do realizacji na działkach nr: 329, 330            

w miejscowości Łęcznowola, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji                    

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe –                      

do realizacji na działce nr 1076 w miejscowości Trzciniec, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 252/16 obręb               

Domanice Kolonia, przedłożony przez Wójta Gminy Domanice w dniu 3.12.2010 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 oraz bezodpływowego zbiornika                  

na nieczystości płynne, 



  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3652W w celu lokalizacji linii 

napowietrznej NN wraz z przyłączem kablowym w miejscowości Olszyc Szlachecki – 

działka nr 818, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy 

określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Skórzec znak RIG.7331-2-5/10 z dnia 

1.12.2010 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej                  

na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej NN wraz z przyłączem kablowym                

do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Ozorów – 

do realizacji na działkach nr:  821/2, 1019, 540, 541, 1035, 458, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 73/1, 73/2 obręb                

Olszyc Włościański, przedłożony przez Wójta Gminy Domanice w dniu 3.12.2010 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 magazynowo – składowego z częścią socjalną                  

oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3645W pomiędzy miejscowościami: Skórzec – 

Żeliszew w celu wykonania kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 180                            

w miejscowości Ogrodniki z drogi powiatowej nr 3615W, 

  zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 196/1                      

w miejscowości Żabokliki z dogi powiatowej nr 3617W. 

 

5. rozpatrzył prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach o wsparcie finansowe zakupu karetki – ambulansu 

specjalistycznego typu C wraz z wyposażeniem do transportu sanitarnego pacjentów.  

Zarząd nie widzi możliwości wsparcia finansowego powyższego zakupu z uwagi na brak 

środków finansowych w budżecie powiatu i brak podstaw prawnych. 

            6. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                  

w Chlewiskach za III kwartały 2010 r.  

            7. postanowił nie wspierać finansowo działalności statutowej, prospołecznej                       

i wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 5011 Strzeleckiego Oddziału Ratowniczo – 

Medycznego w Siedlcach Związku Strzeleckiego STRZELEC, z uwagi na brak środków 

finansowych w budżecie powiatu oraz brak podstaw prawnych.  

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2010 r. 

            1. podjął uchwałę Nr 2/3/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2010 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 2/4/10 w sprawie określenia wykazu zadań na 2011 rok                      

w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi                              

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

            3. podjął uchwałę Nr 2/5/10 w sprawie określenia wykazu zadań na 2011 rok                     

w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi                              

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

 



            4. zaakceptował projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji powiatu 

siedleckiego przez TELEWIZJĘ POWIATOWĄ www.tvpowiat.pl.  

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

napowietrznej NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 269/1                            

w miejscowości Borki Wyrki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w celu lokalizacji 

przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr 116 w miejscowości 

Pluty.  

na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 r. 
 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 

przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna 

Organizacja Turystyczna” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                     

o przedłożenie pod obrady Rady. 

           2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata                                  

do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich i skierował                                     

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

           3. wyraził zgodę na zawarcie umowy na czas określony – do 31 grudnia 2011 r.                   

z firmą SPORT PREMIUM sp. z o.o. na wynajęcie miejsca przed budynkiem                     

Starostwa Powiatowego na zainstalowanie gabloty informacyjnej. 

           4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Ługi Wielkie dotyczący pokrycia asfaltem odcinka 

drogi łączącej Ługi Wielkie i Rętki o długości 600 metrów. Zarząd widzi potrzebę 

wykonania powyższych prac, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu 

powiatu w 2011 r. nie będzie to możliwe, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o wymianę nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3663W na odcinkach Łysów – Hruszew i Hruszew – Tokary.              

Zarząd widzi potrzebę wykonania nawierzchni na powyższych odcinkach drogi 

powiatowej, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w 2011 r.                 

nie będzie to możliwe, 

 zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3610W w miejscowości Nowe Opole            

w celu umieszczenia przyłącza gazowego do budynku na działce nr 380/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3629W w celu przebudowy sieci 

energetycznej po istniejącej linii napowietrznej NN wzdłuż i nad drogą powiatową. 
 

na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2010 r. 

 

1. podjął uchwałę Nr 4/6/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2010 r.  

na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2011 r. 
 

            1. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 578/3, o powierzchni 0,0341 ha położoną w miejscowości 

Kolonia Mordy. 



 

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego do działki nr 326                                

w miejscowości Żelków z drogi powiatowej nr 3606W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 82/2 w miejscowości 

Wyłazy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego o dalszą funkcję mieszkalną, kotłownię i taras oraz budowie 

zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu nr D.7332-56/10 z dnia 9.08.2010 r. w części 

dotyczącej zmiany terminu zakończenia inwestycji z 31.12.2010 r. na 31.03.2011 r. 

oraz zmiany dotyczącej zastosowania rury osłonowej stalowej na rurę osłonową typu 

PE-RC lub równoważną, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                        

na dobudowie do budynku mieszkalnego pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą 

pokrycia dachu przewidzianej do realizacji na działce nr 206 w miejscowości 

Modrzew, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                         

na nadbudowie budynku mieszkalnego i dobudowie tarasu przewidzianej do realizacji 

na działce nr 612 w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                          

na budowie budynku mieszkalnego z garażem i zjazdu z drogi gminnej z wydzieleniem 

działki pod zabudowę – do realizacji na działce nr 1549/8 w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                        

na budowie budynku mieszkalnego, zbiornika na ścieki, zjazdu z drogi powiatowej                 

z wydzieleniem działki pod zabudowę – do realizacji na działkach nr: 168/2, 168/1           

w miejscowości Choja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego NN w miejscowości Nowe Opole dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr 308/10, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Przesmyki,             

ul. 1-go Maja w celu przebudowy istniejącej linii energetycznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza napowietrznego w miejscowości Krzesk Królowa Niwa               

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 579, 

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

energetycznego przyłącza kablowego NN w miejscowości Pruszyn. Przyłącze kablowe 

w poprzek pasa drogowego wykonane będzie od istniejącego słupa usytuowanego                 

na działce nr 305/2, 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Osiny Górne o przebudowę drogi 

powiatowej nr 3611W, na odcinku Mokobody – Osiny Górne długości ok. 2 800 m. 

Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższej drogi, jednak z uwagi na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe.  

 

3. zaakceptował projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia  

2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na 

współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.     

 

            4. podjął uchwałę Nr 5/7/11 w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 



            5. podjął uchwałę Nr 5/8/11 w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej                    

na rok 2011. 

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2011 r. 

 

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

uchwał Rady i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie             

na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

            2. przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego               

z organizacjami pozarządowymi w roku 2010” w zakresie kultury fizycznej i sportu                     

oraz turystyki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                   

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            3. zaakceptował projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji                             

Powiatu Siedleckiego przez Katolickie Radio Podlasie. 

            4. postanowił dofinansować zakup pamiątkowych statuetek i medali dla Honorowych 

Dawców Krwi z terenu Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Siedlce.  

            5. przyjął propozycję zasad podziału środków finansowych na inwestycje (drogi 

powiatowe) zlokalizowane na terenie gmin Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014                     

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

merytorycznej Komisji. 

            6. wyraził zgodę na przyznanie dodatku motywacyjnego w wysokości 20 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy dla: 

 dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim                   

na okres: od 27 stycznia 2011 r. do 26 lipca 2011 r., 

 dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na okres:                                     

od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., 

 dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim               

na okres: od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 

 

            7. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych dla szkoły zaocznej 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na II semestr roku szkolnego 2010/2011. 

 

            8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 nie uznał roszczenia o wypłatę odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu 

marki Skoda Octavia w dniu 26.12.2010 r. na drodze powiatowej nr 3617W.  

 nie uznał roszczenia o wypłatę odszkodowania za uszkodzony samochód marki 

Mercedes w miejscowości Pustki przy posesji nr 17B na drodze powiatowej nr 3666W 

w dniu 13.01.2011 r., 

 rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Czarnoty o uwzględnienie                         

w budżecie powiatu na 2011 r.  zadania pn. modernizacji drogi nr 3619W                                

w miejscowości Czarnoty polegającej na wykopaniu rowów po obydwu stronach 

drogi, celem odprowadzenia wody spływającej z pól. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie po dokonaniu uzgodnień z gminą Paprotnia.     

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                       

na rozbudowie, nadbudowie i dobudowie do budynku szkoły pomieszczeń na sale 

lekcyjne, do realizacji na działce nr 410/1 w miejscowości Izdebki Kosny, 



 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie budynku gospodarczo – garażowego, do realizacji na działkach nr: 423, 427 

w miejscowości Krzesk królowa Niwa, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa                  

w celu przebudowy słupa linii napowietrznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3657W w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza linii napowietrznej NN w miejscowości Smolanka dla 

potrzeb budynku na działce nr 1196, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego NN w miejscowości Tokary dla potrzeb budynku 

na działce nr 91, 

 zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku                

na działce nr 45/1, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 1017                          

w miejscowości Mokobody z drogi powiatowej nr 3612W. 

 

9. zapoznał się  z opiniami Komisji Rady Powiatu.  Zarząd skierował                                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 projekt Uchwały Budżetowej na rok 2011 Powiatu Siedleckiego, 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2011 – 2014 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 
 

na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 r. 

 

            1. zapoznał się z pismem Związków Zawodowych działających przy PKS S.A.                         

w Siedlcach, skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu. Nie udało się utworzyć 

wspólnie z Miastem Siedlce podmiotu, który mógłby wziąć udział w prywatyzacji 

Przedsiębiorstwa.  

            2. wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację mapy 

zasadniczej uzgodnionymi projektami sieci uzbrojenia terenu.  

           3. postanowił ufundować nagrody laureatom Regionalnego Halowego Turnieju Piłki 

Nożnej „Dzikich Drużyn” SOKOLIK 2011.  

            4. zapoznał się z pismem Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

Centralnych Zawodów XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Starosta Siedlecki postanowił 

objąć honorowy patronat nad powyższą imprezą, która odbędzie się w dniach                                     

8 – 10 kwietnia br. w Siedlcach. 

            5. zapoznał się z prośbą Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii 

Plastycznej COMBUSTIONIS z Łęcznej, o wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia.  

Z uwagi na brak podstaw prawnych Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania działalności 

Stowarzyszenia. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył interpelację radnego Powiatu Pana Wojciecha Klepackiego, skierowaną            

do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, dotyczącą wykonania nawierzchni 



bitumicznej na drodze powiatowej nr 3650W Stoczek Łukowski – Rudnik – Żebraczka 

w miejscowości Rudnik Duży, o długości 900 m. Zarząd Powiatu widzi potrzebę 

wykonania nawierzchni bitumicznej na powyższej drodze, jednak z uwagi na brak 

środków finansowych w budżecie powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe, 

 rozpatrzył interpelację radnych Powiatu przekazaną przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu: Pana Benona Kukli i Pana Michała Oknińskiego o wpisanie do planu 

inwestycji drogowych Powiatu Siedleckiego w roku 2011 wykonanie: 1. Przepustu              

i uregulowania gospodarki wodnej (odpływów) na skrzyżowaniach dróg powiatowych 

nr 3645W i nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, 2. Rowów przydrożnych               

z jednoczesnym wykonaniem wjazdów na posesję i pola uprawne w ciągu drogi 

powiatowej nr 3646W Dąbrówka Stany – Kłódzie – Dobrzanów na długości                     

ok. 500 m. Zarząd interpelację rozpatrzy w terminie późniejszym – po opadnięciu 

wody i po uzgodnieniu możliwości odprowadzenia wody, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 1358/5                   

w miejscowości Mokobody z drogi nr 3662W, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3606W w celu lokalizacji kabla NN 

zasilającego projektowaną oczyszczalnię w miejscowości Żelków, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu lokalizacji 

przyłącza oraz złącza kablowego w związku z realizacją przyłączenia energii 

elektrycznej do przepompowni ścieków w miejscowości Stok Lacki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa w celu przebudowy słupa linii napowietrznej NN, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 222, obręb Łupiny 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 11.01.2011 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 jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika              

na nieczystości płynne, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 86/1, obręb Kaczory 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 12.01.2011 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 jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, 

zbiornika na nieczystości płynne oraz zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 571/1, obręb Sosnowe 

przedłożony przez Wójta Gminy Kotuń w dniu 12.01.2011 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 z garażem i przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 412                         

w miejscowości Żabokliki z drogi powiatowej nr 3617W, 

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

przyłącza NN dla potrzeb budynku na działce nr 114/1 w miejscowości                        

Borki Kosiorki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych 3934W, 2044W, 3617W, 3932W  

w celu umieszczenia sieci telekomunikacyjnej. 

 

7. przyjął informacje: 

 nt. zasobności gleb w powiecie siedleckim, 



 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań biblioteki 

powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2010 r., 

 o działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników   

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

merytorycznych Komisji.   

 

            8. wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków finansowych w miesiącu 

styczniu br. dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy – w ramach 

przyznanego budżetu na 2011. 

na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011 r. 

 

       1. podjął uchwałę Nr 8/9/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                       

na 2011 r.  

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty.  

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% ceny nieruchomości 

sprzedawanych na rzecz dotychczasowych najemców. Powyższa bonifikata dotyczy ceny lokali 

usytuowanych w budynku – Domu Nauczyciela, który położony jest na działce oznaczonej                

w ewidencji gruntów jako nr 296/2 w obrębie Kisielany – Żmichy 51, gm. Mokobody.  

 

            3. przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji w 2010 r. projektów konkursowych: 1. Projekt 

„Zawód kobieta – POZOSTAŃ KOBIETĄ” Priorytet VI Rynek otwarty dla 

wszystkich. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 2. Projekt „Społeczność 

szkolna w działaniu – pobudzanie do poszukiwania drogi rozwoju 

zawodowego” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, 

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce                 

w 2010 r., 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Siedleckiego  w 2010 r., 

 informację o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych   

na terenie powiatu siedleckiego i miasta Siedlce w 2010 r., 

 sprawozdanie z realizacji w 2010 r. „Powiatowego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”, 

 informację nt. realizacji zlecania przez Powiat Siedlecki Stowarzyszeniu 

Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Ptaszkach, 

 sprawozdanie z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Siedlcach  „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2010”, 

 informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

siedleckiego w 2010 r. 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

 

            4. wyraził zgodę na przekazanie nieodpłatnie dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa 

w Mokobodach trzech zestawów komputerowych, wycofanych z użytkowania. 



            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o zaplanowanie środków 

finansowych na 2011 r. na przebudowę drogi powiatowej nr 3661W Mokobody 

– Męczyn, długości 2,2 km. W chwili obecnej brak środków finansowych                 

w budżecie powiatu na remont drogi. Decyzja w sprawie terminu i zakresu 

wykonania remontu  drogi podjęta zostanie w terminie późniejszym, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3643W w miejscowości 

Myrcha w celu przebudowy istniejącej linii NN wraz z wymianą przyłączy 

napowietrznych nad drogą, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 344 obręb 

Paprotnia, przedłożony przez Wójta Gminy Paprotnia w dniu 24.01.2011 r.            

w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej w związku            

z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy, sklep spożywczo – przemysłowy, budowie 

zjazdu indywidualnego na posesję z drogi powiatowej, bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji       

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, do realizacji na działkach nr: 488, 487/2                    

w miejscowości Czerniejew, 

 zmienił za zgodą stron w części decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach                    

nr D.5421-1-76/10 z dnia 15.11.2010 r. w sprawie zajęcia pasa drogi nr 

3605W w sposób następujący: zmienia się datę wykonania przedmiotowych 

robót  z 19 – 20 listopada 2010 r. na 6 – 7 maja 2011 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski   

w celu budowy linii napowietrznej NN,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski   

w celu budowy linii napowietrznej NN stosownie do zezwolenia wydanego            

w decyzji nr D.5421-32/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r., pod warunkami 

zamieszczonymi w projekcie decyzji. 

 

            6. pozytywnie odniósł się do opinii i uwag dotyczących projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości z terenu gminy Siedlce. 

            7. postanowił ufundować puchary oraz nagrody, laureatom plebiscytu                               

na najpopularniejszych sportowców i trenerów za 2010 r.     

            8. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na zakup książek, po ich wydaniu  pt:  

„Leksykon Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem 

Solidarności”.  

            9. postanowił zabezpieczyć środki finansowe na zakup medali, pucharów oraz nagród 

dla uczestników zawodów: 

 XII Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 

 Powiatowe Turnieje Piłki Koszykowej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

 

10.wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczestników Warsztatów pn:  

„Computer Algebra Systems In Teaching and Research – CASTR 2011” do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. 

 



            11.postanowił przeznaczyć środki finansowe na wykonanie dokumentacji przebudowy 

drogi powiatowej nr 3620W Korczew – Drażniew. Zarząd Powiatu postanowił wystąpić                  

z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie w dniu 11 lutego br. o godz. 13
00 

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

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

Powiatu Siedleckiego. 
 

12.podjął uchwałę Nr 8/10/11 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

 

na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 9/11/11 w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków                     

na zadania w 2011 r. /dział 700 rozdział 70005/. 

            2. podjął uchwałę Nr 9/12/11 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

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

            3. podjął uchwałę Nr 9/13/11 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2011 r. /dział 710 rozdział 71013/. 

            4. podjął uchwałę Nr 9/14/11 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

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

            5. podjął uchwałę Nr 9/15/11 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

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

            6. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 97/3 o powierzchni 0,0454 ha położoną w miejscowości 

Pruszynek. Zarząd postanowił o wypłacie odszkodowania za drzewa – świerki.   

            7. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 18/17 o powierzchni 0,0254 ha położoną w miejscowości 

Skórzec.                       

             8. podjął uchwałę Nr 9/16/11 w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego. 

             9. rozpatrzył prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach przekazaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach,                 

o umożliwienie nieodpłatnego pozyskania dla potrzeb Zakładu w Siedlcach dwóch pojazdów 

będącymi w dyspozycji Starostwa. W chwili obecnej Starostwo nie posiada samochodów, 

które mogłyby zostać przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Siedlcach. Prośba  może zostać rozpatrzona w przypadku pozyskania samochodów                       

z powiatu Oberhavel w Niemczech. Z posiadanych informacji wiadomo, że w 2011 r. 

pozyskanie samochodów nie będzie możliwe. 

            10.rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki określone          

w projekcie decyzji Wójta Gminy Kotuń RRG.7331/I/1/11 z dnia 25.01.2011 r.             

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 

napowietrznej linii elektroenergetycznej NN wraz z przyłączami, do realizacji                

na działkach nr: 45/1, 53, 59/1, 60/1, 268, 270, 292 w miejscowości Czarnowąż, 



 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 166/2 obręb Głuchówek, 

przedłożony przez Wójta Gminy Przesmyki, 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 

jednorodzinnego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 135/4  położonej                 

w miejscowości Zaliwie - Szpinki  dla inwestycji polegającej na budowie: budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 246/1 obręb Kukawki, 

przedłożony przez Wójta Gminy Przesmyki, 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 

jednorodzinnego, oczka wodnego o pow. 300 m
2
, zbiornika bezodpływowego                       

na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                   

na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenie 

mieszkalne oraz budowie zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków, do realizacji na działkach nr: 759, 763/2 w miejscowości 

Krzesk Królowa Niwa, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3673W w miejscowości Bojmie w celu 

budowy: jednosłupowej sieci transformatorowej, odcinka linii napowietrznej SN 

oraz linii NN.        

 

            11.przyjął analizę poniesionych w 2010 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli              

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz 

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego – art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim. 

            12.przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                           

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez                      

powiat siedlecki.  

Sprawozdanie Zarząd Powiatu postanowił przekazać: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach, 

 Radzie Powiatu, 

 Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach,  

 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania Nr 1664, 

 Dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu. 
 

 

na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 10/17/11 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 

            2. podjął uchwałę Nr 10/18/11 w sprawie opracowania informacji o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2011 rok oraz planu 

finansowego Starostwa Powiatowego i planów finansowych zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 



            3. podjął uchwałę Nr 10/19/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.  

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 pokryć straty wynikające z uszkodzenia pojazdu marki VW Passat, nr rej. WSI 63YR 

na drodze powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice, w dniu 30.01.2011 r., 

 nie uznać roszczenia o wypłatę odszkodowania za uszkodzenie samochodu marki 

BMW 520, nr rej. WSI 9F77. Z notatki policyjnej wynika, że zdarzenie miało miejsce            

w dniu 26 grudnia 2010 r. w miejscowości Dąbrówka Stany. Nie opisano co zostało 

uszkodzone i na jaką kwotę, 

 zapoznał się z  wnioskiem dotyczącym pokrycia kosztów naprawy zderzaka                               

w samochodzie osobowym WR 14675. Wniosek nie może zostać rozpatrzony 

pozytywnie. Występuje niespójność w przedłożonych dokumentach: według 

poszkodowanego samochód został uszkodzony 20 listopada 2010 r. w czasie przejazdu 

przez Hołublę, na drodze powiatowej nr 3617W. Do pisma poszkodowany dołączył 

notatkę spisaną przez Policję z dnia 20 grudnia 2010 r., 

  rozpatrzył wniosek radnego Powiatu dotyczący przebudowy drogi powiatowej                

nr 3656W, na odcinku Zbuczyn – Grodziski o długości ok. 3 km oraz wymiany                 

4 szt. przepustów drogowych. Zarząd widzi potrzebę wykonania przebudowy 

powyższego odcinka drogi i wymiany przepustów, jednak z uwagi na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku będzie to niemożliwe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 449 obręb Hołubla, 

przedłożony przez Wójta Gminy Paprotnia w dniu 1.02.2011 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 gospodarczo – garażowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

w celu budowy przyłącza kablowego do budynku na działce nr 85/5, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3608W w miejscowości Nowe Opole,            

ul. Lipowa w celu budowy gazociągu i przyłącza gazu do budynku mieszkalno – 

usługowego na działce nr 189/10, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości 

Ujrzanów w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego NN, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji                

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie 

istniejącego budynku mieszkalnego oraz zmianę konstrukcji dachu, budowę 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji na działkach nr: 1054, 

1053/2 w miejscowości Trzciniec, 

 rozpatrzył wniosek w sprawie przebudowy przepustu na rzece Świdnicy, w związku                  

z wystąpieniem podtopień. Zarząd po szczegółowym zbadaniu sprawy stwierdził, że 

stan Świdnicy a szczególnie brak jej konserwacji powoduje okresowe wylewanie rzeki, 

w okresie wzmożonego napływu wody. Koryto rzeki jest wypłycone, zaś nurt leniwy, co 

w połączeniu z wysokim poziomem wód gruntowych tworzy rozlewiska. Zwiększenie 

światła istniejącego przepustu poprzez wmontowanie w nasyp dodatkowej rury lub 

kolejna przebudowa obiektu jest bezzasadna i nie rozwiąże problemu podtopień 

obszarów przyległych do koryta rzeki. Ponowna przebudowa istniejącego przepustu 

lub budowa nowego obiektu inżynierskiego typu most wiąże się z uprzednią 

kompleksową regulacją koryta rzeki Świdnica oraz odcinka koryta rzeki Kostrzyń.        

 

5. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu nagród laureatom Konkursu Recytacji 



 Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY, który odbędzie się 19 marca br.                

o godz. 9
00 

w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny                                        

ul. Biskupa Świrskiego 54 w Siedlcach.    

 

             6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego 

Dyktanda Języka Niemieckiego – DAS DEUTSCH DIKTAT  organizowanego po raz pierwszy 

w roku szkolnym 2010/2011 przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 

Niemieckiego. 

 

            7. podjął uchwałę Nr 10/20/11 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych 

poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert   na 2011 r. w sferze kultura fizyczna i sport. 

            8. podjął uchwałę Nr 10/21/11 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych 

poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert   na 2011 r. w sferze turystyki. 

            9. podjął uchwałę Nr 10/22/11 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych 

poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert   na 2011 r. w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

            10.wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 398/4 o powierzchni 0,0674 ha położoną w miejscowości            

Wólka Leśna. 

 

            11.uwzględnił wnioski Komisji zawarte w pismach: BR.0012.2.2.2011 z dnia 11 lutego 

br. oraz BR.0012.5.2.7.2011 z dnia 10 lutego br. i postanowił do projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, w § 1 ust. 2 po słowach: 

„…dotyczy cen lokali mieszkalnych” wprowadzić zapis „Nr 1, 2, 4”.  Tak uzupełniony projekt 

uchwały Rady Zarząd  postanowił skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą             

o przedłożenie pod obrady Rady. Ponadto Zarząd skierował do Przewodniczącego                   

Rady Powiatu: 

 projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał                   

Rady Powiatu, 

 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                        

i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2010 r., 

 informację z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                       

w Siedlcach na terenie powiatu siedleckiego w roku 2010, 

 informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                     

w 2010 r., 

 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2010 r., 

 informację z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników, 

 sprawozdanie z realizacji w 2010 r. „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”, 

 sprawozdanie z realizacji w 2010 r. projektów konkursowych:  



1. Projekt „Zawód kobieta – POZOSTAŃ KOBIETĄ” Priorytet VI Rynek otwarty            

dla wszystkich. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.  

2. Projekt „Społeczność szkolna w działaniu – pobudzanie do poszukiwania drogi 

rozwoju zawodowego” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji                            

w regionach. Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                

z organizacjami pozarządowymi w roku 2010” 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2011 r. 

 

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

na 2011 r.  

            2. zatwierdził rozliczenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach           

za rok 2010. 

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

nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem remontu rowu przydrożnego             

oraz zjazdów na długości ok. 600 m w ciągu drogi powiatowej nr 3640W (droga Stok Lacki – 

Olszanka) – Rzążew – Zbuczyn, działka nr 584/3 w obrębie Rzążew gm. Zbuczyn. 

            4. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi               

na skargę na uchwałę, w związku z wniesieniem przez radnego Bertłomieja Kurkusa skargi       

na uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach Nr I/1/10 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 

             5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

w celu wykonania przyłącza kablowego do zasilania działki nr 85/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623W w celu wymiany linii 

NN w miejscowości Pniewiski, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Józefin w celu 

umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji                      

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,                    

do realizacji na działce nr 187 w miejscowości Stara Dąbrówka, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3620W w miejscowościach: 

Korczew, Bużyska, Szczeglacin, na działkach nr: 279, 95/2, 95/4, 95/6, 309/1, 436            

w celu umieszczenia sieci telekomunikacyjnej, 

 rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy o rozpatrzenie możliwości udzielenia gminom wsparcia 

finansowego w pokryciu kosztów oświetlenia dróg powiatowych. Obowiązek 

finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy należy do zadań własnych gminy, w związku z tym Zarząd nie widzi możliwości 

dofinansowania gminom kosztów oświetlenia dróg, 

 odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony samochód marki PEUGEOT 405, 

który uległ całkowitemu zniszczeniu na drodze Niemojki – Łysów w dniu                      

2.02.2011 r., 



 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Górnej i ul. Grycznej w Stoku Lackim                             

o przebudowę drogi powiatowej nr 3633W długości ok. 300 m. Sprawa przebudowy 

drogi zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym, po zbadaniu możliwości 

zainstalowania przepustu i odprowadzenia wody, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Pałacowej w Stoku Lackim o podjęcie działań 

mających na celu odprowadzenie wody z jezdni ul. Pałacowej. Powyższy wniosek 

rozpatrzony zostanie w terminie późniejszym, po zbadaniu możliwości odprowadzenia 

wody, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 378/8                       

w miejscowości Dąbrówka Ług, z drogi powiatowej nr 3605W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 312/2 w miejscowości 

Podnieśno dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 uznać odpowiedzialność cywilną za szkodę polegającą na uszkodzeniu samochodu  

marki VW Golf, nr rej. WLS 00764 na drodze powiatowej nr 3666W w dniu 15 lutego 

br. w miejscowości Grubale pod warunkiem, że  poszkodowana określi rodzaj 

uszkodzenia i jego wartość. 

 

6. podjął decyzję o dofinansowaniu, kwotą do 300 zł zakup nagród laureatom                      

I Małego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej BAŁAŁAJKA, który odbędzie się 10 marca br.                      

w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.      

 

            7. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Regionalnego Przeglądu 

Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się w dniach:   29 – 30 kwietnia br. ,                 

a organizatorem Przeglądu będzie Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe 

KORNEL w Borkach Wyrkach. 

            8. przyjął „Działania Promocyjne Powiatu Siedleckiego na 2011 r.”  

na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 12/25/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu               

na 2011 r.  

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków 

w celu prowadzenia robót dla wykonania  przyłącza kablowego NN, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków 

w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilenia w energię elektryczną 

sygnalizacji świetlnej, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                     

na budowie budynku pieczarkarni, do realizacji na działce nr 207/2                         

w miejscowości Izdebki Kośmidry, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na budowie budynku gospodarczo – garażowego, do realizacji na działce                   

nr 967/3 w miejscowości Dziewule, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Zbuczyn znak WI.73311-

15/2/10/2011 z dnia 16.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej NN                  



z przyłączami, do realizacji na działkach nr: 266/2, 267, 269/1, 306/1, 243/1  

w miejscowości Borki Wyrki, 

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

w celu umieszczenia przewodu linii napowietrznej do zasilania budynku                

na działce nr 160, 

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

w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza napowietrznego do działki 

nr 160, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do nieruchomości           

na działkach nr: 622, 626 w miejscowości Żuków z drogi powiatowej                      

nr 3607W, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 86/1             

w miejscowości Kaczory z drogi powiatowej nr 3654W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej             

na budowie budynku mieszkalnego, gospodarczego, szczelnego zbiornika                 

na nieczystości ciekłe, do realizacji na działce nr 341/3 w miejscowości 

Podnieśno, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej              

na budowie budynku pieczarkarni i zbiornika na ścieki technologiczne,                   

do realizacji na działkach nr: 298, 299 w miejscowości Modrzew, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 765/11 obręb 

Dąbrowa, przedłożony przez Wójta Gminy Przesmyki pismem nr GOI.ZP-

6730.5.2011 z dnia 7.02.2011 r. w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa 

drogi powiatowej, w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie 

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

mieszkalnego o dalszą funkcję mieszkalną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W                               

w miejscowości Wólka Proszewska w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do działki nr 211/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W                               

w miejscowości Łęcznowola w celu przebudowy sieci energetycznej – stacji 

transformatorowej słupowej i linii napowietrznej NN, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 995/11, 995/12, 

995/13, 995/20 obręb Stare Okniny, przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew 

w dniu  15.02.2011 r., w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi 

powiatowej, w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: wiaty na maszyny rolnicze, 

silosów na kiszonki, budynku składowego, 

 

            3. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA             

w Chlewiskach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie              

na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

           4. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Diecezjalnego Konkursu 

Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, który odbędzie się 1 kwietnia br.  

            5. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej 

Starostwa, po dokonaniu fizycznej likwidacji poprzez utylizację, składniki majątku 

wymienione we wniosku Zespołu Spisowego nr 1 z dnia 31.12.2010 r.                                       

i w arkuszu spisowym nr 24/16 stanowiącego zapas zbędny. 



na posiedzeniu w dniu 7 marca 2011 r. 

 

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

Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego.                      

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  określenia planu zadaniowego                

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                  

i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2011 r.  

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zapoznał się z pismem Towarzystwa Ubezpieczeń INIQA S.A. Zarząd 

potwierdza, że  istniały trudne warunki jazdy na drodze powiatowej nr 3617W  

i mogły mieć wpływ na uszkodzenie samochodu marki Volkswagen Passat           

nr rej. LRY 75SU  w miejscowości Hołubla w dniu 30.01.2011r., 

 zapoznał się z podaniem poszkodowanej w sprawie wypłaty odszkodowania 

powypadkowego. Zarząd potwierdza, że występujące trudne warunki na drodze 

powiatowej w miejscowości Dąbrówka Stany mogły przyczynić się do 

przewrócenia się poszkodowanej w dniu 17 grudnia 2010 r. i złamania ręki              

w nadgarstku, 

 po zapoznaniu się z pismem InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. 

potwierdza występowanie trudnych warunków na drodze powiatowej                     

nr 3617W w miejscowości Hołubla, mogących wpłynąć na uszkodzenie pojazdu 

marki GAZ nr rej. WS 42617 w dniu 14.01.2011 r., 

Sprawy dotyczące zdarzeń na drogach powiatowych należy przekazać 

ubezpieczycielowi dróg powiatowych. 

 rozpatrzył wniosek Rady Soleckiej wsi Dąbrowa o wykonanie nawierzchni 

bitumicznej na drodze powiatowej nr 3621W na długości ok. 1398 m. Zarząd 

widzi potrzebę wykonania nawierzchni na powyższej drodze, jednak z uwagi   

na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie               

to możliwe, 

 rozpatrzył wniosek  w sprawie wyrównania drogi 

powiatowej nr 3631W. W terminie późniejszym zostanie podjęta decyzja                 

o sposobie naprawy drogi. 

 

 

               4. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Global Village Mokobody 

postanowił dofinansować zakup nagród laureatom: 

 III Powiatowego Festiwalu Piłki Siatkowej, 

 Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej.  

 

5. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów XXI Festiwalu Piosenki                  

o Zdrowiu, który odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia br. w Sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Sztuki w Siedlcach. 

 

            6. postanowił o wypłacie odszkodowania, w wysokości 22 zł/m
2 

 za działkę oznaczoną 

w ewidencji gruntów i budynków jako nr 97/3 o pow. 0,0454 ha, położoną w miejscowości 

Pruszynek. Zarząd proponuje wycięcie drzew – świerków rosnących na działce, przez 

poprzedniego właściciela.    

 



na posiedzeniu w dniu 14 marca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 14/26/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                 

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 14/27/11 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania 

ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych                 

w 2011 r.  

           3. wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia dla pracownika w Domu                  

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.  

           4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie odwodnienia odcinka 

drogi powiatowej nr 2050W Krzesk – Próchenki w rejonie skrzyżowania                  

z drogą gminną Krzesk Królowa Niwa – Krzesk Majątek. Wydział Dróg zwoła 

w przyszłym tygodniu spotkanie z udziałem Starosty Siedleckiego, Wójta 

Gminy Zbuczyn, sołtysa i zainteresowanych mieszkańców miejscowości,                   

aby podjąć decyzję dotyczącą odwodnienia odcinka drogi, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 115/2 obręb Borki Sołdy, przedłożony przez Wójta Gminy 

Wiśniew w dniu 25.02.2011 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 jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym,  

zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, zjazdu z drogi powiatowej, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 28/1 obręb Czarnowąż, przedłożony przez Wójta 

Gminy Kotuń w dniu 25.02.2011 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 gospodarczo – magazynowego, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 678/4 obręb Przesmyki przedłożony przez Wójta 

Gminy Przesmyki pismem nr GOI.Zp-6730.7.2011 z dnia 23.02.2011 r.                   

w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku               

z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na usługowy sklep spożywczo – przemysłowy oraz budowie 

budynku gospodarczego, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                     

na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości 

ciekłe – do realizacji na działce nr 7 w miejscowości Bzów, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika                              

na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej – do realizacji na działce              

nr 36/3 w miejscowości Rzążew, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 183                               

w miejscowości Zaliwie – Szpinki dla inwestycji polegającej na rozbudowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 



 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 75 w miejscowości 

Żuków dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku gospodarczego              

w celu wykonania poddasza użytkowego na cele biurowo – socjalne, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 43 obręb Nasiłów przedłożony przez Wójta Gminy 

Paprotnia w dniu 3.03.2011 r. w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa 

drogi powiatowej, w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie 

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej  na nadbudowie budynku 

mieszkalnego o poddasze użytkowe wraz z przebudową dachu, 

 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 864 obręb Wólka Wiśniewska 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 25.02.2011 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 gospodarczo – garażowego, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Wodynie z dnia 

2.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej 

na rewaloryzacji Parku Podworskiego, do realizacji na działkach nr: 170, 

162/2, 163/2, 166, 173, 180, 169 w miejscowości Wola Wodyńska, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Kotuń z dnia                    

3.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej                       

na budowie jednosłupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN 

oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej – do realizacji na działkach nr: 

317, 319/1, 335, 337/3, 339/3, 341 w miejscowości Bojmie, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 407/1          

w miejscowości Gołąbek z drogi powiatowej nr 3605W, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości                

Borki Kosiorki w celu budowy przyłącza NN dla zasilania budynku 

mieszkalnego na działce nr 114/1, 

 zezwolił na zlokalizowanie w poprzek drogi przyłącza energetycznego 

napowietrznego dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 110/1                

w miejscowości Borki Kosiorki, 

 zezwolił na zlokalizowanie linii energetycznej NN w pasie drogi powiatowej       

nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki do nieruchomości nr 602, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3632W dla potrzeb nieruchomości nr 287/12 w miejscowości 

Pruszyn, 

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

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce nr 343/3, 

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

w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.5421-51/10 z dnia 

20.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości                      

linii zabudowy w następujący sposób: w miejsce zapisu „z 8 do 6 metrów” 

wpisuje się „z 8 do 4,5 metra”, 



 zapoznał się z wnioskiem Polskich Kolei Państwowych S.A. w sprawie nabycia 

przez Powiat Siedlecki nieruchomości, przeznaczonej w planie 

zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi powiatowej                       

nr 3616W, o powierzchni 0, 1452 ha, nr ewidencyjny 754/6 obręb Purzec.  

Zarząd nie jest zainteresowany nabyciem powyższej działki. 

 

            5. zapoznał się  z informacją dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim o inwestycjach zrealizowanych w jednostce w 2010 r. 

            6. zatwierdził aneks Nr 2 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2010 – 2011. Wersja 03; 7 marca 2011.     

            7. przyjął sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za 2010 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                      

na  posiedzenia merytorycznych Komisji. 

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

w dniu 25 marca br. o godz. 13
00  

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej                         

na 2011 rok Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego                         

na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                   

i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. 

 

na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 15/28/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                                    

Pani Hannie Prużanin – dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                           

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

            2. przyjął: 

 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz                 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2011 r., 

 sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury 

fizycznej  w 2010 r., 

 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                      

i Modernizacji Rolnictwa w 2010 r. i stopniu realizacji poszczególnych działań 

PROW w 2011 r., 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2010 r., 

 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2010 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2010 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2010 r.                                                            

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

merytorycznych Komisji.    

                                                    

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 



 rozpatrzył wniosek mieszkańców sołectwa Księżopole Jałmużny i Księżopole 

Smolaki o przebudowę drogi powiatowej nr 3938W. Zarząd widzi potrzebę 

przebudowy powyższej drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe. Gdy warunki 

pogodowe na to pozwolą wykonany zostanie w niezbędnym zakresie remont 

drogi, 

  rozpatrzył wniosek radnego Powiatu oraz sołtysa wsi Pruszynek o naprawę 

jezdni, przepustów oraz renowację rowów przydrożnych długości ok. 4 km             

w ciągu drogi powiatowej nr 3632W. Zarząd widzi potrzebę wykonania 

powyższych napraw na drodze powiatowej, jednak z uwagi na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe.                      

W późniejszym terminie wykonany zostanie niezbędny remont drogi, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Gostchorz w celu prowadzenia robót w związku z budową sieci gazu            

średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Gostchorz w celu budowy gazu sieci średniego ciśnienia, 

  uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Suchożebry z dnia 

11.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego 

polegającej na budowie sieci kanalizacji z przyłączami i przepompownią 

ścieków, do realizacji w miejscowościach: Przygody, Wola Suchożebrska, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 498 w miejscowości 

Zbuczyn, ul. Starowiejska, z drogi powiatowej nr 3636W, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 929/3     

w miejscowości Broszków z drogi powiatowej nr 3604W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 507, obręb 

Przesmyki, przedłożony przez Wójta Gminy Przesmyki pismem z dnia 

18.02.2011 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 mieszkalnego 

jednorodzinnego, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej            

na budowie budynku mieszkalnego z garażem, zbiornika na ścieki, zjazdu                   

z drogi powiatowej, do realizacji na działce nr 498 w miejscowości Zbuczyn, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej               

na nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego, budowie budynku 

garażowego, do realizacji na działce nr 192 w miejscowości Czuryły, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej             

na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynki mieszkalnego, budowie 

zbiornika na ścieki, do realizacji na działce nr 809 w miejscowości                   

Krzesk – Królowa Niwa, 

 

            4. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako nr 97/3 o powierzchni 0,0454 ha położoną w miejscowości 

Pruszynek. 

 

            5. wyraził zgodę na umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, kosztów 

upomnienia oraz odsetek ustawowych.  



            6. zaakceptował wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Nowa Szansa                     

na Przyszłość” w 2011 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 16/29/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                   

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 16/30/11 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego                       

z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok”. 

Zarząd postanowił przedstawić „Sprawozdanie”: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

            3. podjął uchwałę Nr 16/31/11 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania  

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

Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach”. Zarząd postanowił przedstawić 

„Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 16/32/11 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie mienia 

Powiatu Siedleckiego za 2010 rok”. Zarząd postanowił przedstawić „Informację” Radzie 

Powiatu w Siedlcach. 

            5. przyjął sprawozdania: 

 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za 2010 rok, 

 z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku, 

 z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2010 roku 

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

merytorycznych Komisji. 

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 odmówił wypłaty odszkodowania za zniszczony samochód marki PEUGEOT 405, 

 zezwolił na zlokalizowanie odcinka projektowanej sieci linii kablowej SN 

odgałęziającej się od istniejącej linii napowietrznej w poprzek drogi nr 3616W                     

w miejscowości Purzec przy użyciu przecisku sterowanego bez naruszania 

nawierzchni i struktury drogi, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 656 obręb Wodynie 

przedłożony przez Wójta Gminy Wodynie w dniu 22.03.2011 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 jednorodzinnego, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 231, 291/1 obręb 

Mościbrody przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 16.03.2011 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 jednorodzinnego, budynku 

gospodarczo – garażowego, zbiornika na nieczystości płynne, zjazdu z drogi 

powiatowej, 



 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                        

na budowie budynku mieszkalnego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe                  

do realizacji na działce nr 218 w miejscowości Nakory, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 194 i 788 w miejscowości 

Męczyn dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku inwentarskiego o obsadzie 

docelowej poniżej 40 DJP, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy 

określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Przesmyki z dnia 21.03.2011 r.                         

o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 

energetycznej NN, budowie stacji transformatorowej – do realizacji na działkach nr: 

175, 219, 220, 221, 292/1, 115 w miejscowości Pniewiski, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 392/2 obręb                        

Wólka Łysowska przedłożony przez Wójta Gminy Przesmyki z dnia 22.03.2011 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 jednorodzinnego, przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, zjazdu 

indywidualnego, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W na działkę 

nr 196/1 w miejscowości Żabokliki, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wiśniew w sprawie odwodnienia terenu przyległego 

do drogi powiatowej nr 3634W, przez wybudowanie przepustu pod drogą powiatową 

przed działką nr 449/2. Zarząd stoi na stanowisku, aby Gmina Wiśniew wykonała rów 

wzdłuż działek prywatnych od drogi powiatowej, celem odprowadzenia wody do 

istniejącego rowu melioracyjnego, a następnie wykonany zostanie przepust pod drogą 

powiatową, który spowoduje odwodnienie terenu, 

 rozpatrzył wniosek w sprawie obniżenia poboczy oraz pogłębienia rowów w ciągu 

drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku długości 500 m. 

Zarząd postanowił, aby gdy warunki atmosferyczna na to pozwolą dokonać ścinki 

poboczy na powyższym odcinku drogi, 

 uznać roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem opony                      

w samochodzie VW Passat, nr rej. WLS 07307 na drodze powiatowej nr 3621W -  

przekazać firmie ubezpieczeniowej, 

 odmówił wypłaty kwot pieniężnych z tytułu wypadku drogowego z udziałem                

dzikiego zwierzęcia /łosia/, do którego doszło na drodze powiatowej Siedlce – 

Korczew w dniu 1 lipca 2010 r. 

7. podjął uchwałę Nr 16/33/11 w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg 

 na terenie Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

 

            8. podjął uchwałę Nr 16/34/11 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi na terenie 

Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

            9. postanowił dofinansować zakup pucharów dla zwycięzców eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w grupie szkół gimnazjalnych. 

Turniej odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia br. w Zespole Szkół w Zbuczynie. 

 

 

 



na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 17/35/11 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 pod obrady Rady. 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 1.000.000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą  

o przedłożenie pod obrady Rady. 

            4. 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. 

             5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa w celu budowy przyłącza kablowego NN na działkach nr: 411, 

412/1 przy użyciu przecisku sterowanego bez naruszenia nawierzchni                     

i struktury drogi, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/1 obręb Borki Kosiorki, 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 24.03.2011 r. w odniesieniu 

do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku                                    

z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy                          

dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 49/6, 49/7                     

w miejscowości Niwiski dla inwestycji polegającej na budowie ziemnego 

stawu rybnego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W                                

w miejscowości Brodki  w celu budowy i przebudowy istniejącej sieci 

elektroenergetycznej – wymiany linii NN, 

 zezwolił na przebudowę wzdłuż drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki linii napowietrznej NN polegającą na wymianie istniejącego 

przyłącza NN na przyłącze z przewodami izolowanymi, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3658W                              

w miejscowości Wólka Kamienna linii napowietrznej NN, 

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

w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilania w energię elektryczną  

budynku mieszkalnego na działce nr 116, 

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

w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza napowietrznego                       

do działki nr 160, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 945 obręb Wólka Wiśniewska, 

przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 30.03.2011 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 jednorodzinnego o dwóch kondygnacjach 

oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości               

Nowe Opole w celu budowy przyłącza kablowego NN w celu zasilania                            

w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 308/10, 

 uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy przyłącza kablowego                     

do budynku mieszkalno – gospodarczego w miejscowości                               

Wólka Proszewska, 

 uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy przyłącza kablowego                    

do zasilania pompy głębinowej w miejscowości Ujrzanów, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego do działki nr 111                               

w miejscowości Grubale, z drogi powiatowej nr 3666W, 

 uznać roszczenie  o pokrycie kosztów naprawy 

zderzaka w samochodzie osobowym – nr rej. WR 14675 -  przekazać firmie 

ubezpieczeniowej, 

 

            6. zapoznał się z pismem  dotyczącym 

wyłączenia z uprawy leśnej części działki nr 194/1 w miejscowości Chodów.      

Zgodnie z ustawą o lasach, decyzję w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku                  

do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wydaje Starosta na wniosek właściciela 

lasu. W związku z tym Zarząd nie zajął w tej kwestii stanowiska. 

 

             7. przyjął sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu prowadzonego przez Caritas 

Diecezji Siedleckiej.              

            8. postanowił dofinansować zakup pucharów, medali i nagród laureatom imprez 

sportowych odbywających się w ramach jubileuszowego dwudziestego Festynu Majowego, 

organizowanego dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół                

w Seroczynie.       

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

w dniu 11 kwietnia br. o godz. 13
00  

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

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

Powiatu Siedleckiego, 

 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 

1.000.000 zł, 

 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014.  

 

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 18/36/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków             

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

            2. podjął uchwałę Nr 18/37/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków             

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2011 r. /dział 710, rozdz. 71013/. 

            3. podjął uchwałę Nr 18/38/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

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



            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zlokalizowanie /w poprzek drogi/ przyłącza wodociągowego                    

i gazowego średniego ciśnienia w pasie drogi powiatowej nr 3686W,                     

do nieruchomości stanowiącej działkę nr 753 w miejscowości Grabianów, 

  zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 7 w miejscowości Bzów, z drogi powiatowej nr 3640W, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr 416 w miejscowości Korczew, z drogi powiatowej nr 3617W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 84/4, 84/7 obręb 

Seroczyn przedłożony przez Wójta Gminy Wodynie w dniu 4.04.2011 r.                  

w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku                  

z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu indywidualnego na działkę                      

w miejscowości Żuków z drogi powiatowej nr 3607W, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                  

na budowie budynku garażowego na maszyny rolnicze, do realizacji na działce 

nr 397/1 w miejscowości Podnieśno, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Czuryły 

w celu budowy linii napowietrznej NN, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 69 w miejscowości 

Osiny Górne  dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

inwentarskiego o obsadzie docelowej poniżej 40 DJP i budowie zamkniętego 

zbiornika na płynne odchody zwierzęce, 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Przesmyki z dnia 

29.03.2011 r., o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego 

polegającej na budowie linii energetycznej NN i budowie dwóch linii 

elektroenergetycznych kablowych NN, do realizacji na działkach nr: 1140, 

864, 866, 867/1 w miejscowości Łysów, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 72/4 obręb 

Gostchorz, przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 28.03.2011 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 

jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 241/6 obręb Mościbrody, przedłożony przez Wójta 

Gminy Wiśniew w dniu 31.03.2011 r. w odniesieniu do obszaru przyległego                  

do pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzonym postępowaniem                      

o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 

budynku gospodarczego o dalsze pomieszczenia gospodarcze, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W                

na działkę nr 111 w miejscowości Grubale, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry, o przyjęcie do realizacji w roku 

2012 przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych: nr 3940W  o długości 

1720 m, nr  3615W o długości 1025 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2012 r., 



 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Tchórzew, o wykonanie przepustu pod 

drogą powiatową nr 3641W w miejscowości Tchórzew w celu odwodnienia 

terenu przyległego do drogi. Zarząd stoi na stanowisku, aby wykonać przepust 

jeśli Gmina Zbuczyn wykona rów odwadniający. 

 

            5. postanowił sfinansować zakup folderów, wydanych z okazji 180 rocznicy bitwy            

pod Iganiami.   

na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011 r. 

 

            1. postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych dla uczestników, którzy zajęli II i III 

miejsce  w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego                            

„Bezpiecznie na wsi”. 

            2. postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych: 

 dla uczestników którzy zajęli II i III miejsce  w etapie powiatowym II edycji 

Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii                           

w rolnictwie dla rolników i sołtysów,  

 jednego wyróżnienia w etapie powiatowym konkursu.   

 

3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska  

dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030”                      

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

 

            4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu            

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.  

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Ługi Wielkie o przyznanie środków finansowych 

na remont odcinka drogi powiatowej nr 3633W o długości 600 m. Remont 

powyższego odcinka drogi w 2011 r. nie będzie możliwy z uwagi                                  

na ograniczone możliwości budżetu powiatu. Ostateczna decyzja w sprawie 

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

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Lipiny o przyznanie środków finansowych             

na remont odcinka drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny                         

o długości 900 m. Remont powyższego odcinka drogi w 2011 r. nie będzie 

możliwy z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2012 r., 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, budynku gospodarczo – 

garażowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji 

na działce nr 233/1 w miejscowości Gołąbek, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 246/1              

w miejscowości Kukawki,  z drogi powiatowej nr 3625W, 

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

w celu budowy linii napowietrznej NN wraz z przyłączem napowietrznym, 



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

w celu prowadzenia robót w związku z budową linii napowietrznej SN oraz 

linii napowietrznej NN, 

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

w celu budowy linii napowietrznej NN, 

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

w celu prowadzenia robót w związku z budową linii napowietrznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki – Folwark w celu budowy przyłącza kablowego NN na działkach 

nr: 404/7, 1315 przy użyciu przecisku bez naruszania nawierzchni i struktury 

drogi, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3653W do działki nr 1480/3 w miejscowości Trzciniec, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3605W do działki nr 152/15 w miejscowości Skórzec, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego w pasie drogi 

powiatowej nr 3612W do działki nr 73/1 w miejscowości Sosna Korabie, 

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

nr D.5421-98/10/11 z dnia 10.01.2011 r. w części dotyczącej terminu 

zakończenia inwestycji z 31.03.2011 r. na 30.06.2011 r., 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego                                           

w pasie drogi powiatowej  nr 3636W do działki nr 498 w miejscowości 

Zbuczyn, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego do działki nr 429/2               

w miejscowości Ozorów z drogi powiatowej nr 3645W, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej        

nr 3626W do działki nr 423/2 w miejscowości Paprotnia. 

 

           6. pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Siedlcach                      

i postanowił o sfinansowaniu zakupu folderów, dla nauczycieli – opiekunów szkolnych                 

kół PCK z terenu powiatu siedleckiego i krwiodawców. 

            7. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady i skierował                                         

do Przewodniczącego Rady Powiatu:   

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2010 roku, 

 informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w 2010 r. i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW w 2011 roku, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku, 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                     

w 2010 rok, 

  sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                   

w Chlewiskach w 2010 roku, 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                    

w Stoku Lackim w 2010 roku, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                 

w Stoku Lackim w 2010 roku, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                

w 2010 rok, 



 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2010 roku, 

 sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury fizycznej             

w 2010 roku, 

 informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2010 roku 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2011 r. 

 

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

Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014                                 

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

            3. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Halowego Turnieju Piłki 

Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2011.  

            4. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród  laureatom V Regionalnego Przeglądu 

Piosenki Europejskiej.  

             5. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom „Międzygminnych 

Zawodów o Ruchu Drogowym”.  

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Zbuczyn, znak 

WI.6733.3.2011 z dnia 14.04.2011 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej NN                        

z wymianą stanowisk słupowych oraz stacji transformatorowej słupowej,                

do realizacji na działkach nr: 324, 325, 326, 327,328,330, 338/4                                    

w miejscowości Łęcznowola, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 195 położonej                  

w miejscowości Zaliwie Piegawki  dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 21/39/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu                

na 2011 r.  

            2. podjął uchwałę Nr 21/40/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków            

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

            3. podjął uchwałę Nr 21/41/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków             

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

            4. podjął uchwałę Nr 21/42/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków 

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



            5. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu oraz plan wykorzystania zasobu 

powiatu na lata 2011 – 2013. 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

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

w celu prowadzenia robót dla wykonania kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3609W w celu budowy 

przyłącza telekomunikacyjnego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do działki nr 650/3, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej     

nr 3635W do działki nr 252/19 w miejscowości Domanice Kolonia, 

 zmienił na wniosek strony, decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach                          

nr D.6853.1.13.2011 z dnia 14.02.2011 r., w części dotyczącej terminu 

zakończenia inwestycji z 31.03.2011 r. na 30.06.2011 r., 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3659W                                

linii energetycznej napowietrznej NN z przyłączem napowietrznym NN,                

do działki nr 64 w miejscowości Kotuń, 

 zezwolił na zlokalizowanie linii energetycznej NN w poprzek drogi powiatowej 

nr 3639W w miejscowości Modrzew, w celu przebudowy linii energetycznej 

napowietrznej z przewodami gołymi na linię z przewodami izolowanymi, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 244/6, 244/5, 

251/2 w miejscowości Wyłazy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

inwentarskiego o obsadzie docelowej ok. 108 DJP (kurnik). 

 

 

 

 


