SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2010 r.
1. wyraził zgodę na wpisanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez Starostę Siedleckiego, „Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”
Gostchorz 41.
2. postanowił ufundować nagrody, medale oraz puchary dla uczestników
z terenu powiatu siedleckiego i ościennych Zawodów Strzeleckich o Puchar Sołtysa
miejscowości Kotuń.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 459/4
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garażem,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 230 w miejscowości
Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy
przyłącza kablowego NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
nr 448/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Czarnoty
w celu umieszczenia: przewodu napowietrznego linii SN, linii energetycznej
napowietrznej NN, przyłączy napowietrznych energetycznych,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 490/2
w miejscowości Ziomaki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
inwentarskiego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie klatki schodowej budynku mieszkalnego, budowie budynku
gospodarczo – garażowego, do realizacji na działce nr 379
w miejscowości Myrcha,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o kotłownię, łazienkę
i przedsionek, do realizacji na działkach nr: 1012, 1013 w miejscowości
Stare Okniny,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Czarnoty
w celu budowy linii napowietrznej NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 196 w miejscowości
Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego,
budynku garażowo – gospodarczego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Nowe Opole w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 525/4.

na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2010 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ścięcie wysokich poboczy oraz
odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 3614W. Zarząd
widzi potrzebę wykonania powyższych napraw, jednak z uwagi na brak środków
w budżecie powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego do zasilenia
działki nr 214/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody
w celu umieszczenia przyłącza kablowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza napowietrznego
do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 47/4,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Kępa w celu
umieszczenia przyłącza napowietrznego do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 47/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w celu budowy
linii oświetlenia ulicznego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pokój, wiatrołap
i garaż – do realizacji na działce nr 528 w miejscowości Myrcha,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego – do realizacji na działce nr 875
w miejscowości Smolanka,
zatwierdził projekt budowlano – wykonawczy dotyczący budowy zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W na działkę nr 657
w miejscowości Dąbrówka Ług,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe – do realizacji na działce
nr 767 w miejscowości Koszewnica.
2. wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych przeznaczonych
na organizację Mistrzostw Siedleckiego Okręgowego Związku Młodzików w Lekkiej Atletyce,
na organizację imprezy: „Czwartki Lekkoatletyczne im. Janusza Kosieradzkiego”
z przeznaczeniem na zakup dyplomów i nagród rzeczowych.
3. wyraził zgodę na przekroczenie 1/12 planu wydatków w miesiącu lipcu br.
przez Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
4. nie wniósł uwag do przedłożonej przez Zakład Linii Kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Siedlcach informacji o rozpoczętej procedurze formalnoprawnej
związanej z likwidacją linii kolejowej nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce.
na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 185/295/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.

2. postanowił dofinansować zakup nagród i upominków dla laureatów konkursu
ekologicznego odbywającego się w ramach imprezy pn: ZIELONY KORCZEW w dniach
31.07 do 1.08 br.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 201,
obręb Żeliszew Podkościelny przedłożony przez Wójta Gminy Kotuń,
w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy,
zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 6 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3634W dla inwestycji
polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pokój,
wiatrołap i garaż do realizacji na działce nr 528 w obrębie Myrcha,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Kotuń w celu
umieszczenia linii kablowej: SN, NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Kotuń w celu
prowadzenia robót w celu umieszczenia linii kablowej: SN, NN,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W
na działkę nr 1701/1 w miejscowości Okniny Podzdrój.
4. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla:
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
na okres 6 miesięcy tj. od 27 lipca br. do 26 stycznia 2011 r. w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego,
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy tj.
od 1 września br. do 1 marca 2011 r. w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego,
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
na okres 6 miesięcy tj. od 1 września br. do 1 marca 2011 r. w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego.
5. postanowił ufundować nagrody, dla dzieci i młodzieży z powiatu siedleckiego
biorącej udział w imprezie pn: „Manewry Wojsk Księstwa Warszawskiego”, które odbędą się
w dniach 23 – 25 lipca br. w miejscowości Kisielany Żmichy.
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 186/296/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r.
2. podjął uchwałę Nr 186/297/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.
3. podjął uchwałę Nr 186/298/10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 198, obręb
Wola Wodyńska, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
inwentarskiego, budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce,

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 321/3, obręb
Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi
powiatowej,
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 144,
obręb Wyłazy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, budynku garażowego, zbiornika
na ścieki, zjazdu z drogi, do realizacji na działce nr 2005/2 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 130, 131, obręb
Helenów w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 198, 328, 197/2,
obrób Paprotnia w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa
drogi powiatowej,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3686W w miejscowości
Grabianów w celu umieszczenia odcinka sieci wodociągowej metodą
bezwykopową dla potrzeb budynku na działkach nr: 163/3, 166/2,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 863 w miejscowości
Wodynie z drogi nr 3648W,
zezwolił na lokalizację w drodze nr 3632W sieci gazu średniego ciśnienia
dla potrzeb budynku na działce nr 343/3,
zezwolił na przebudowę zjazdu do działki nr 900 w miejscowości Kotuń,
ul Reymonta z drogi nr 3605W,
zezwolił na przebudowę zjazdu do działki nr 1442 w miejscowości Mordy,
ul Kościuszki z drogi nr 3615W,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie istniejącej linii NN na izolowaną oraz przebudowie
oświetlenia ulicznego.
5. zaakceptował kandydatury do pełnienia obowiązków Starościny i Starosty
Dożynkowych podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego Diecezji Płockiej i Powiatu
Sierpeckiego, które odbędą się w dniu 22 sierpnia br. w Sierpcu. Zarząd postanowił
o przygotowaniu wieńca dożynkowego.
6. podjął uchwałę Nr 186/299/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010r.
na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz przekazał
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o skierowanie pod obrady
merytorycznych Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 187/300/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.

3. podjął uchwałę Nr 187/301/10 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
4. podjął uchwałę Nr 187/302/10 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii
drogi powiatowej na terenie powiatu bialskiego.
5. podjął uchwałę Nr 187/303/10 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z budową żwirowych ścieżek rowerowych
w ciągu drogi powiatowej nr 3620W Korczew-Przekop – Drażniew stanowiących część
przedsięwzięcia pod nazwą „Bug – rajem dla turysty”.
6. postanowił ufundować I nagrodę w konkursie XVII Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival.
7. przyjął sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2010 roku i przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach
z prośbą o skierowanie pod obrady merytorycznych Komisji.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 118/3,
obręb Jagodne, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi
powiatowej,
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia
na działkach nr 17/1, 445, 442/2, 696, 443, 613/1, 610/1, obręb Rzeszotków,
w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 250/2 w miejscowości
Chlewiska z drogi nr 3605W,
zezwolił na zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3940W w celu umieszczenia
energetycznego przyłącza napowietrznego dla potrzeb budynku mieszkalnego
znajdującego się na działce 252/3 w miejscowości Nakory,
zmienił w części decyzje Zarządu Powiatu nr D.7332-14/08 oraz
D.7332-65/07 dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanego
przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej pod
drogą powiatową nr 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta.
na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 188/304/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2. postanowił o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa zawodników w II Memoriale
im. Janusza Przedpełskiego w podnoszeniu ciężarów.
3. pozytywnie zaopiniował wniosek do XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyznanie nagrody Panu Ryszardowi Soćko trenerowi WLKS Siedlce
Iganie Nowe.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2010 roku i przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu
z prośbą o skierowanie pod obrady merytorycznych Komisji.

5. przyjął sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za okres I półrocza 2010 roku i przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu z prośbą
o skierowanie pod obrady merytorycznych Komisji.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
nie uznał roszczenia Pani Katarzyny Koper w sprawie udostępnienia polisy
ubezpieczeniowej drogi powiatowej nr 3652W w celu zgłoszenia uszkodzenia samochodu
w dniu 29 lipca 2010r.,
wyraził zgodę na skierowanie do ubezpieczyciela sprawy dotyczącej wypłacenia
odszkodowania Panu Kazimierzowi Woźniakowi za zniszczone ogrodzenie przy drodze
powiatowej nr 3634W w m. Myrcha,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń dotyczący przebudowy drogi powiatowej
nr 3602W na odcinkach w m. Żeliszew Duży na długości 205m oraz w m. Łączka
na długości 650m i zdecydował, że przebudowa drogi zostanie wzięta pod uwagę
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 176/2
w m. Tokary,
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy na działkach nr 429, nr 427,
nr 423, nr 422 w m. Myrcha, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego
drogi powiatowej,
uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 869
w m. Wólka Wiśniewska w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi
powiatowej,
zezwolił Panu Mirosławowi Krasuskiemu na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3929W, nr 3933W, nr 3617W w m. Paprotnia w celu umieszczenia linii energetycznej
napowietrznej NN dla zasilenia działki nr 51/2,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W,
nr 3933W, nr 3617W w m. Paprotnia w celu umieszczenia linii energetycznej
napowietrznej NN dla zasilenia działki nr 51/2,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3667W
w m. Izdebki Kośmidry, działka nr 204/1 w celu przebudowy i budowy
linii energetycznej SN,
zezwolił Panu Mirosławowi Krasuskiemu na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3632W i nr 3617W w m. Golice w celu wykonania przyłącza kablowego NN
do zasilania działki nr 692/2,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
i nr 3617W w m. Golice w celu budowy przyłącza kablowego,
zezwolił PGE DYSTRYBUCJA na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w m. Pieńki w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego do zasilania budynku
mieszkalnego na działce nr 59/4,
zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa na zadysponowanie pasa drogi powiatowej
nr 3608W w m. Nowe Opole, ul. Lipowa, działki nr 654 i nr 31 w celu budowy gazociągu
i przyłącza gazu.
na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 189/305/10 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach za I półrocze 2010 roku”.
Zarząd „Informację” postanowił przedstawić:

Radzie Powiatu w Siedlcach,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 189/306/10 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2010 roku”.
Zarząd „Informację” postanowił przedstawić:
Radzie Powiatu w Siedlcach,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 189/307/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
5. postanowił o dofinansowaniu zakup nagród dla laureatów konkursów
organizowanych w ramach festynu DOKOPINY ZIEMNIAKA organizowanego
w dniu 19 września.
6. jednogłośnie przyjął:
informację na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2010 r.,
informację nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych
inwestycji melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
informację nt. ilości przyznanych w 2010 r. środków pomocowych na terenie
powiatu siedleckiego i stopnia ich wykorzystania,
informację nt. realizacji zadań Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
informację o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach w I półroczu br.,
informację nt. możliwości pozyskiwania z zewnątrz środków finansowych
na inwestycje drogowe i złożonych wniosków przez Starostwo
w latach 2009 – 2010,
sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w I półroczu br.,
informację nt. realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
7. wyraził zgodę na odpłatne składowanie kruszywa na terenie Obwodu Drogowo –
Mostowego w Mordach, przez firmę BUDOMOST sp. z o.o. w Białymstoku.

8. nie wyraził zgody na zaniechanie obciążania kosztami użytkowania lokali,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.
9. przyjął informację o przekazaniu przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą
w Radomiu, Starostwu Powiatowemu w Siedlcach dwóch samochodów osobowych marki
Daewoo Nubira 2,0 CDX. Samochody przekazano dla Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w celu wykonania przyłącza
kanalizacji sanitarnej o powierzchni 12 m2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu wykonania
przyłącza kanalizacji sanitarnej o powierzchni 16 m2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3632W w miejscowości Pruszyn w celu
umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania budynku na działce nr 287/12,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3615W w miejscowości Czołomyje w celu
umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 710/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3615W w miejscowości Czołomyje w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania
budynku mieszkalnego na działce nr 710/3,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 2005/2 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa z drogi powiatowej nr 2050W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3602W w miejscowości
Żeliszew Duży w celu przebudowy linii SN polegającej na wymianie przewodów
gołych na izolowane wraz z wymianą słupów na nowe,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3656W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej metodą
przecisku,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 645/1 w miejscowości
Dąbrówka Stany z drogi powiatowej nr 2050W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3601W w celu umieszczenia linii
napowietrznej NN dla potrzeb budynku na działce nr 62/2 w miejscowości
Tokary,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego o przedsionek, kotłownię i garaż, do realizacji na działce nr 628
w miejscowości Ozorów,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 903, obręb
Stare Okniny, przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w odniesieniu
do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji
polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego, budowie wiaty
na sprzęt rolniczy,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W na działkę
nr 143 w miejscowości Wyłazy,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przepompowni ścieków z przyłączem energetycznym w miejscowości Zbuczyn,

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 531, obręb
Niechnabrz w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na dobudowie garażu,
uznał roszczenia pani Beaty Wilkowicz, zam. Domanice Kolonia 146,
w związku ze stratami poniesionymi w wyniku zdarzenia na drodze powiatowej
w miejscowości Domanice Kolonia w dniu 6.08.2010 r.,
wyraził zgodę na doraźną naprawę odcinka drogi powiatowej nr 3643W
o długości ok. 100 mb. /dwie wywrotki – ok. 60 ton żwiru/.
11. wyraził zgodę na wsparcie finansowe przygotowania uroczystego obiadu dla gości
podczas obchodów 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszewie.
12.postanowił o pokryciu kosztów przejazdu zawodników WLKS sekcji podnoszenia
ciężarów na pokazy do Oberhavel, które odbędą się 28 sierpnia br.
13.zatwierdził aneks do „Projektu arkusza organizacyjnego” Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2010/2011 dla szkoły dziennej.
na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr XXXIII/191/10
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2010 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
2. postanowił o dofinansowaniu zakup nagród laureatom konkursów odbywających się
w ramach XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w dniach 21 – 24 października br.
3. zatwierdził aneksy:
do „Projektów arkuszy organizacyjnych” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach na rok szkolny 2010/2011 dla szkoły zaocznej,
Nr 1 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim, na rok szkolny 2010 – 2011.
4. postanowił pokryć koszty akredytacji zespołu w XXXVII Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim.
5. z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych
na remont Kościoła w Seroczynie.
6. postanowił o wsparciu finansowym zakup nagród dla laureatów konkursów
odbywających się w ramach festynu pn. ZŁOTA JESIEŃ W SUCHOŻEBRACH.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Pniewiski” w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
w partnerstwie z Gminą Przesmyki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

8. rozpatrując wnioski postanowił:
zmienił decyzję podjętą przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu
23 sierpnia br. Droga 3643W jest zamknięta dla ruchu samochodowego.
Dla polepszenia ruchu pieszego należy uzupełnić nierówności dwoma
wywrotkami żwiru
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3645W w miejscowości Ozorów w celu
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
z przyłączami do posesji,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3640W w miejscowości Bzów w celu
wykonania sieci wodociągowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Żelków Kolonia
ul. Spokojna w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej metodą przecisku,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy
w celu prowadzenia robót w związku z budową linii napowietrznej NN
do zasilania budynku na działce nr 753/5,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy
w celu budowy linii napowietrznej NN do zasilania budynku na działce
nr 753/5,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3612W w miejscowości Sosna Korabie –
działka nr 53 w celu umieszczenia przyłącza kablowego i napowietrznego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy na działce nr 429/1
w miejscowości Nowy Bartków,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 224/1, obręb
Domanice Kol. 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 gaz płynny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 560, obręb Łysów
w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o poddasze użytkowe,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3656W w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku na działce nr 1701/1 w miejscowości
Okniny Podzdrój,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 88 w miejscowości
Nowa Dąbrówka z drogi nr 3606W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 217/1, obręb Kępa
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,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3648W w celu lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
nie wyraził zgody na zadysponowanie pasa drogi nr 3611W w miejscowości
Wola Suchożebrska w celu budowy przyłącza telefonicznego.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole – Kisielany
Żmichy – droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski długości 10105
mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych 2008 – 2011” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
10. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Mokobody
zadań Powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
11.podjął uchwałę nr 190/308/10 sprawie zaopiniowania pozbawienia oraz zaliczenia
do kategorii dróg powiatowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego.
12.podjął uchwałę Nr 190/309/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
13.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków PFRON w 2010 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
14.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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 6 września 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 191/310/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2. rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Pamięci Historycznej i Rozwoju Kulturalnego
IDEAŁ postanowił o dofinansowaniu wykonanie tablicy pamięci narodowej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na utwardzeniu gruntu, do realizacji na działkach nr: 671, 675, 679, 683
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 480 w miejscowości
Laskowice dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1569/1 obręb
Hołubla, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej
w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie
budynku garażowego ze zmianą konstrukcji dachu, przeznaczeniem poddasza
na pomieszczenia biurowe, do realizacji na działkach nr: 568/2, 567/6
w miejscowości Czerniejew,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 395 obręb
Żeliszew Duży, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej
w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego,

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 120 obręb
Żeliszew Podkościelny, 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,
budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie gruntu pasa drogowego w celu lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi nr 2259W oraz sieci
wodociągowej w pasie drogi nr 3647W, w miejscowości Wodynie,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3632W, pomiędzy miejscowościami: Pruszyn Wyczółki w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza
kablowego NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza kablowego NN dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 85/5,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3640W w celu budowy sieci
wodociągowej oraz przejść poprzecznych pod drogą,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody dotyczący przebudowy dróg
powiatowych na terenie gminy. Zarząd ostateczną decyzje w sprawie wniosku
podejmie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.
4. postanowił ufundować nagrody dla 23 wystawców VI Regionalnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych, organizowanej w dniach 11 – 12 września br.
na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 192/311/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2. przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2013”
w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. zapoznał się z propozycją zadań do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć
na lata 2011 – 2014.
4. pozytywnie odniósł się do prośby Kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wprowadzenie do porządku obrad sesji
Rady Powiatu w dniu 24 września br. punktu dotyczącego wręczenia nagród laureatom
rozstrzygniętych etapów powiatowych konkursów:
1. Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii
w rolnictwie dla rolników i sołtysów,
2. Mazowieckiego Konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów szkół
podstawowych pn. „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”.
5. postanowił uhonorować nagrodami pszczelarzy, członków Koła Pszczelarzy
w Siedlcach, za zasługi w rozwoju pszczelarstwa.
6. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę o powierzchni 0,0109 ha
położoną w miejscowości Skórzec.

7. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o uwzględnienie w planach inwestycyjnych
na 2011 r. powiększenia światła przepustu pod drogą powiatową nr 3602W.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2011 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody w sprawie przebudowy ulic: Browarna,
Słoneczna, Zachodnia w miejscowości Niwiski. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku zostanie podjęta przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew w sprawie doziarnienia drogi powiatowej
nr 3620W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego
na budynek biurowy – do realizacji na działce nr 218 w miejscowości
Izdebki Kośmidry,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na nadbudowie budynku, przewidzianej do realizacji na działce nr 170
w miejscowości Borki Kosy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, budynku garażowego, zbiornika
na ścieki, zjazdu z drogi powiatowej – do realizacji na działce nr 241
w miejscowości Borki Wyrki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku
gospodarczego na budynek usługowy – do realizacji na działce nr 1301
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 100 obręb Oleksin,
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 i budowie zbiornika
na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3686W w miejscowości Grabianów
w celu przebudowy linii energetycznej polegającej na budowie linii NN w celu
zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr: 163/7, 166/3, 166/4,
ustalił warunki techniczne do projektowanej przebudowy nawierzchni włączenia
drogi gminnej – ul. Krótka do drogi powiatowej nr 3638W,
uzgodnił projekt zjazdu z drogi nr 3659W na działkę nr 68/2 w miejscowości Kotuń,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew w sprawie przebudowy dróg powiatowych
na terenie gminy. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice w sprawie przebudowy drogi
powiatowej nr 3635W . Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
wyraził zgodę na naprawę nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 3647W,
na odcinku Kamieniec – Osińskie /nawiezienie ok. 180 ton żwiru/,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Pałacowej w Stoku Lackim w sprawie
przebudowy drogi powiatowej nr 3666W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
zostanie podjęta przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.

8. rozpatrzył wniosek organu prowadzącego ZSZ i TMR w Mokobodach.
Zarząd stoi na stanowisku, że dotacja na działalność Techniku Mechanizacji Rolnictwa może
zostać przyznana przez Powiat od nowego roku kalendarzowego.
9. postanowił:
zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zużyte
i nienadające się do dalszej eksploatacji składniki majątku ruchomego, po dokonaniu
ich wyceny i sprzedaży,
zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zużyte
i nienadające się do dalszej eksploatacji składniki majątku ruchomego, po dokonaniu
ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.
10.po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
zmieniający uchwałę Nr XXXIII/191/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Siedlecki w 2010 r.,
zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków PFRON
w 2010 r.,
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg publicznych w miejscowości
Pniewiski” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą Przesmyki,
powierzenia Gminie Mokobody zadań Powiatu z zakresu dróg powiatowych,
wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych:
Nr 3608W Nowe Opole – Kisielany Żmichy – droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody –
Zaliwie Piegawki – Niwiski długości 10105 mb w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego,
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
skierował również:
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2010 r.,
sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres
I półrocza 2010 roku,
informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.
DOM PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze
2010 roku,
sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres
I półrocza 2010 roku,
sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2010 roku,

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2010 r.,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2010 r.,
informację na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 193/312/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2.podjął uchwałę Nr 193/313/10 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2010 r.
3. podjął uchwałę Nr 193/314/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r.
4. podjął uchwałę Nr 193/315/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie – Kownaciska wraz z remontem
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W Przygody – Kownaciska – Mordy w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą: ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą Suchożebry i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
wykonać 9 szt. zjazdów gospodarczych na drodze powiatowej nr 3617W
Siedlce – Korczew,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w celu
umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej metodą przecisku
do budynku mieszkalnego na działce nr 101/1,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 657/4 obręb Wodynie,
dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej
z przepompowniami ścieków, budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków, przedłożony przez Wójta Gminy Wodynie, w odniesieniu do obszaru
przyległego do pasa drogi powiatowej,
wyraził zgodę na budowę 3 szt. zjazdów z drogi powiatowej nr 3622W,
przy działkach nr: 544/1, 544/2, 542, 543,
na posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 194/316/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.

2. podjął uchwałę Nr 194/317/10 w sprawie zaopiniowania pozbawienia
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole
– Kisielany Żmichy – droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski
długości 10105 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Jednocześnie Zarząd postanowił o wycofaniu z porządku obrad Rady projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg
powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole – Kisielany Żmichy – droga nr 696 i Nr 3662W
Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski długości 10105 mb w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
skierowanego pod obrady Rady pismem nr: OR.0065 – 246/10 w dniu 14 września br.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu o wykonanie przepustu w ciągu drogi
powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków. Zarząd stoi na stanowisku,
aby dokonać udrożnienia rowu i odwodnienia po dokładnym rozpoznaniu
w terenie, aby nie niszczyć nawierzchni drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 250/2 obręb Chlewiska
w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej w związku
z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego i budowie zbiornika na nieczystości
ciekłe oraz zjazdu na posesję,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3604W w miejscowości Kotuń w celu
wymiany przyłącza NN dla zasilania budynku piekarni na działce nr 583/1,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w celu wymiany istniejącej linii
napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska
w celu umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania działki nr 818,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w miejscowości Bojmie w celu
umieszczenia linii NN dla zasilania obiektu oświatowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3940W w miejscowości Nakory w celu budowy
przyłącza napowietrznego NN do zasilania działki nr 252/3,
5. przyjął:
sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w 2009 r.,
sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010,
sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2010 r.

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:
„Modernizacja drogi gminnej nr 360609W na odcinku od drogi powiatowej nr 3617W Siedlce
– Korczew do drogi powiatowej nr 3626W Mordy – Olędy – Paprotnia” w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
w partnerstwie z Gminą Paprotnia i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niwiski – część ulicy Browarnej, Zachodniej
i ulica Słoneczna” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z Gminą Mokobody i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
9. podjął uchwałę Nr 194/318/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Pani Hannie Prużanin Dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
10.podjął uchwałę Nr 194/319/10 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2010 r.
11.podjął uchwałę Nr 194/320/10 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej oraz
chodnika na długości ok. 650 m w ciągu drogi powiatowej nr 3623W Przesmyki – Pniewiski –
Łęczycki działka nr 292/1 obręb Pniewiski gm. Przesmyki, stanowiącej część przedsięwzięcia
pod nazwą „przebudowa dróg publicznych w miejsc. Pniewiski”.
na posiedzeniu w dniu 5 października 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 195/321/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2. przeznaczył środki finansowe na zakup nagród dla laureatek Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, która odbędzie
się 20 października br.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek radnego Powiatu dotyczący wykonania remontu drogi
powiatowej nr 3675W. Ze względu na brak środków finansowych
w budżecie powiatu remont drogi zostanie wykonany w ograniczonym zakresie,
rozpatrzył wniosek rady sołeckiej wsi Klimonty o wykonanie remontu drogi
powiatowej nr 3665W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,

zaakceptował wniosek wykonawcy przebudowy drogi powiatowej nr 3622W
dotyczący wykonania oznakowania poziomego na skrzyżowaniu dróg
powiatowych w miejscowości Przesmyki,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu o ujęcie w budżecie na 2011 r. przebudowy
dróg powiatowych na terenie gminy Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3686W w miejscowości Grabianów
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 132/5,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3675W w miejscowości Czarnowąż
w celu przebudowy linii napowietrznej polegającej na wymianie linii gołej
na przewody izolowane wraz z przyłączami oraz wymianie słupów i stacji
transformatorowej,
pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 379, obręb
Cierpigórz 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
jednorodzinnego o poddasze użytkowe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska
w celu umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania działki nr 818,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3601W w miejscowości Łysów
w celu umieszczenia kabla światłowodowego oraz kabli sieci teletechnicznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg nr: 3663W, 3601W, 3620W
w miejscowościach: Tokary, Drażniew w celu umieszczenia kabla
światłowodowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg nr: 3601W, 3663W w miejscowościach:
Korczew, Laskowice – działka nr 202, obręb Laskowice – działka Nr 244, obręb
Góry – działka nr 448, obręb Korczew – działka nr 280, w celu umieszczenia
kabla światłowodowego oraz kabli sieci teletechnicznej,
4. postanowił o ufundowaniu w roku 2011 pucharów, medali i nagród dla laureatów
Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej.
5. postanowił ufundować w roku 2011 puchary, medale, nagrody dla laureatów
III Festiwalu Piłki Siatkowej.
6. postanowił dofinansować zakup pucharów, medali i nagród laureatom
IV Jesiennych Zawodów Strzeleckich Szkolnych i Studenckich Kół Ligi Obrony Kraju
o puchar Starosty Siedleckiego. Zawody odbędą się 8 października br. na terenie Klubu
Strzelectwa Sportowego DRAGON.
7. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom Halowego Turnieju Dzieci
i Młodzieży w rugby. Turniej z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości odbędzie się
w dniu 11 listopada br. w Siedlcach.
8. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę o powierzchni 0,0217 ha położoną
w miejscowości Skórzec.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
10.przyjął informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania
dróg powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2010/2011 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 11 października 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2010 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac i zasad nad
projektem uchwały budżetowej i projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. podjął uchwałę Nr 196/322/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
5. wyraził zgodę na całkowite zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka
przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, w okresie
od 1 września 2010 r. do 22 czerwca 2011 r.
6. postanowił o dofinansowaniu w 2011 r. zakupu nagród uczestnikom III edycji
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA”.
7. uzgodnił na rok szkolny 2010/2011 wysokość kosztów surowca przeznaczonego
na wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim,
utrzymując go na dotychczasowym poziomie.
8. pozytywnie zaopiniował dokumentację przetargową pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie
i budowie odcinka napowietrznej linii SN, budowie stacji transformatorowej
nasłupowej, przebudowie i budowie odcinka kablowej linii NN wraz
z oświetleniem i przyłączami w miejscowości Izdebki Kośmidry,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji
transformatorowej nasłupowej oraz przebudowie i budowie odcinka linii NN
wraz z przyłączami do realizacji w miejscowościach: Czuryły, Olędy,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku strażnicy OSP Czuryły,

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3611W w miejscowości
Wola Suchożebrska w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
do budynku na działce nr 314/3,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 2258W w miejscowości Borki
Serockie w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do działki nr 263,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3601W w miejscowości Góry
w celu umieszczenia kabla światłowodowego oraz kabli sieci teletechnicznej,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o wykonanie przebudowy dróg
powiatowych na terenie gminy. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu o wykonanie w 2011 r. przebudowy drogi
nr 3612W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 r.
10.pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Suchożebry na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017” oraz pozytywnie
zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchożebry na lata 2010 – 2013
z uwzględnieniem lat 2014 – 2017”
11.pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim i postanowił przeznaczyć środki finansowe na zadanie:
„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego – odtworzenie głównego założenia alei
parkowych, pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu, nasadzenia”.
na posiedzeniu w dniu 18 października 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 197/323/10 w sprawie przyjęcia standardów zimowego
utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg.
2. podjął uchwałę Nr 197/324/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3661W w miejscowości
Wólka Proszewska w celu budowy linii NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3661W w miejscowości Domanice,
działka nr 1380 w celu budowy linii NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 2259W , działka nr 414/1 w celu
budowy linii NN do zasilania budynku mieszkalnego w energię elektryczną,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3611W w miejscowości Mokobody
w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
na działce nr 638,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3617W, działka nr 412 w celu
przebudowy sieci elektroenergetycznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3646W w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego NN w celu zasilania w energię elektryczną budynku
gospodarczego na działce nr 160 w miejscowości Kłódzie,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 291/1 obręb
Mościbrody w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu z drogi nr 3636W,

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 547/2
w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
letniskowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 365 w miejscowości
Wólka Proszewska dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego z przeznaczeniem na pieczarkarnie,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 1044, 1045, 1046,
1047 – obręb Stare Okniny 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 mieszkalnym, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego i zbiornika na nieczystości ciekłe –
do realizacji na działce nr 209 w miejscowości Ługi Rętki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch silosów zbożowych – do realizacji na działce nr 300
w miejscowości Jasionka,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu
z drogi powiatowej – do realizacji na działce nr 87/5 w miejscowości Jasionka,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego, budynku garażowego, własnego ujęcia
wody – do realizacji na działce nr 530 w miejscowości Zbuczyn,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 339, obręb Zawady
gm. 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 gospodarczo – garażowego
na sprzęt rolniczy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 299/4, obręb Wólka
Łysowska 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,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3634W oraz drogi nr 3936W w celu
umieszczenia sieci telekomunikacyjnej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego – do realizacji na działce nr 816/1
w miejscowości Dziewule.
4. zaakceptował propozycję zadań do wykazu wieloletnich przedsięwzięć
na lata 2011 – 2014.
5. wyraził zgodę na przyznanie nagród pieniężnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:
dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

na posiedzeniu w dniu 25 października 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 198/325/10 w sprawie wydania opinii do wniosku Wójta Gminy
Zbuczyn o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn „Budowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - BorkiKosy - Mościbrody ul. Młynarska w miejsc. Zbuczyn”.
2. podjął uchwałę Nr 198/326/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki o numerze ew. 244
w miejscowości Rudnik Duży dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
jednorodzinnego mieszkalnego o kotłownię i garaż,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 231/1 w miejscowości
Tworki, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego 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 224 i 225 w miejscowości
Kownaciska, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem,
zbiornika na nieczystości ciekłe i zjazdu z drogi powiatowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego i rozdzielczej sieci
wodociągowej o pow. 12 m2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w celu umieszczenia odcinka sieci
wodociągowej metodą przecisku,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego kanalizacyjnego dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 101/2,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3632W (działka nr 103/1)
w miejscowości Błogoszcz w celu umieszczenia przyłącza gazowego dla potrzeb
budynków mieszkalnych na działce nr 103/2,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego do nieruchomości stanowiącej
działkę nr 622/4 w miejscowości Dziewule z drogi powiatowej nr 3656W.
4. zdecydował o przedłużeniu dotychczasowej umowy najmu części
wiaty garażowej dla Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach.
5. nie wyraził zgody na wynajem w budynku Starostwa powierzchni pod stoisko
reklamowe przez Glob Media Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
6. wyraził zgodę na dalszy najem garażu przez Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego
NFZ, Delegatura w Siedlcach i postanowił aneksować dotychczasową umowę.
7. odrzucił prośbę RUCH S.A. Mazowiecki Region Sprzedaży z siedzibą w Warszawie
o rozwiązanie umowy, zawartej na umieszczenie tablicy informacyjnej, z dniem 31.10.2010
oraz zwrot nadpłaconej kwoty i zdecydował rozwiązać umowę z dniem 31.12.2010r.
i nie zwracać nadpłaty.

8. postanowił przeznaczyć dotację pochodzącą ze środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na zadanie inwestycyjne: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim”.
9. przychylił się do prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach i umorzył nałożone odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty rachunków
dla Powiatu Siedleckiego za energię elektryczną, wodę, nieczystości, ochronę, sprzątanie
za miesiąc lipiec 2010r.
10.postanowił zabezpieczyć środki finansowe budżecie na rok 2011 na nagrody
dla laureatów Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
11.przychylił się do wniosków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim i zdecydował o zwolnieniu z opłat
za wyżywienie uczniów SOSW w Stoku Lackim.
12.zapoznał się z informacją o regulacjach prawnych dotyczących korzystania
z nieruchomości, stanowiących własność powiatu, przez powiatowe jednostki organizacyjne.
13.po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu:
sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2002-2010” w roku 2009,
sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych,
sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005-2013” w roku 2009,
sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
na lata 2007-2013,
projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych,
projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2010 rok,
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
Powiatu Siedleckiego,
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 199/327/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym PFGZGiK w 2010 r.

2. podjął uchwałę Nr 199/328/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
3. pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na realizację
projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim” w postaci kredytu.
4. negatywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o pogłębienie rowu w ciągu
drogi powiatowej nr 3617W.
5. negatywnie rozpatrzył podanie w sprawie wykonania przepustu na skrzyżowaniu
dróg powiatowych w m. Dąbrówka Stany.
6. pozytywnie rozpatrzył prośby Wójta Gminy Suchożebry, Wójta Gminy Przesmyki,
Wójta Gminy Korczew i postanowił użyczyć w/w gminom sprzęt do zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2010/2011.
7. przyjął projekty umów użyczenia sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
8. przyjął informację dotyczącą rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli
wg stopnia awansu zawodowego po podwyżce wynagrodzeń w miesiącu IX/2010r.
9. przyjął informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Siedleckiego na 30.09.2010 r.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie drogi dojazdowej w m. Okniny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zbiornika na nieczystości płynne na działce nr 1012 i nr 1013
w m. Stare Okniny,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2233W i 2258W w m. Borki, Seroczyn
w celu prowadzenia robót w związku z budową sieci i przyłączy wodociągowych
o pow. 130 m2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2233W i 2258W w m. Borki, Seroczyn
w celu budowy sieci i przyłączy wodociągowych,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w m. Gołąbek w celu
umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania działki nr 400/1,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w m. Nowe Opole, działka
nr 671 w celu umieszczenia przewodu napowietrznego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w m. Borki-Wyrki, działka
nr 306/1 w celu budowy linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W, działka nr 1019 w celu budowy
linii napowietrznej NN dla budynku na działce nr 540 i nr 541 w m. Ozorów,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3607W w m. Broszków, działka
nr 1395/1 w celu wykonania przyłącza kablowego NN,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W na działkę nr 198
w m. Paprotnia oraz chodnika wzdłuż działki nr 198,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W, działka nr 269 w m. Nasiłów
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza wodociągowego o pow. 8 m2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W, działka nr 269 w m. Nasiłów
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2258W, działka nr 351 w celu lokalizacji
przyłącza i złącza kablowego dla potrzeb przepompowni ścieków w m Seroczyn,
działka nr 331,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w m. Gołąbek w celu budowy
przyłącza kablowego o powierzchni 4m2.
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 200/329/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2011.
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na rok 2011, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –
celem zaopiniowania,
Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 200/330/2010 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014.
Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF Zarząd postanowił przedstawić:
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –
celem zaopiniowania,
Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 200/331/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
4. rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.
Zarząd nie widzi możliwości umorzenia zobowiązań z tytułu kosztów użytkowania lokalu
z powodu braku podstaw prawnych.
5. postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla laureatów IX edycji
Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy
określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Korczew znak GP 7331-1/02/2010 z dnia
5.11.2010 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie linii NN w miejscowości Tokary, od słupa na działce nr 221 nad drogą
powiatową nr ew. 106 przez działkę nr 62/1 i 62/2 w celu zasilenia w energię
elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 62/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w celu budowy zjazdu na działkę nr 657
w miejscowości Dąbrówka Ług,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 359, 360 obręb Paprotnia
w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej w związku
z postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, zjazdu z drogi powiatowej, zbiornika
na ścieki sanitarne,

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 646/1 obręb Kępa,
przedłożony przez Wójta Gminy Kotuń w dniu 5.11.2010 r., w odniesieniu
do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej w związku z prowadzonym
postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej w miejscowości Pruszyn,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy
określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Mokobody znak GKB.C.P. 7331/4/2010
z dnia 2.11.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie linii NN, do realizacji na zaułkach nr: 332, 344, 351 w miejscowości
Wólka Proszewska.
7. zaakceptował protokół oceny przydatności do dalszego użytkowania składników
majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 201/332/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.
2. podjął uchwałę Nr 201/333/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.
3. postanowił ufundować puchary dla zwycięzców etapu rejonowego XIX edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
4. postanowił wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dodatkowych
środków dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
5. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach zużytych i nienadających się do eksploatacji składników
majątku ruchomego i dokonanie ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację.
6. zaakceptował projekt umowy użyczenia w sprawie użyczenia gruntów na cele
budowlane związane z budową i oznakowaniem ścieżek rowerowych w związku z realizacją
projektu „Bug – rajem dla turysty”.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt budowlany pn. „Bug – rajem dla turysty” polegający na budowie
i oznakowaniu ścieżek rowerowych na terenie gminy Korczew,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3604W w miejscowości Kotuń w celu
budowy przyłącza energetycznego do zasilania budynku na działce nr 798/6,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3645W w miejscowości Ozorów w celu wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami do posesji,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3622W w miejscowości Przesmyki w celu
przebudowy linii NN,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do nieruchomości, stanowiącej działkę
nr 152/15 w miejscowości Skórzec,

zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej
z przyłączami w ciągu drogi nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy – działka
nr 119/1 i Borki Sołdy – działka nr 275.
na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 202/334/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.
2. podjął uchwałę Nr 202/335/10 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3617W w miejscowości Żabokliki w celu
umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3635W w celu budowy linii oświetlenia
ulicznego w miejscowości Rakowiec,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN, dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 644,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza kablowego NN
0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania przepompowni ścieków,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn
w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym
do zasilania przepompowni ścieków,
uzgodnił projekt budowlany budowy gazociągu i przyłączy gazu w pasie drogi
nr 3608W w miejscowości Nowe Opole,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 536/6, obręb Myrcha
przedłożony przez Wójta Gminy Wiśniew w dniu 16.11.2010 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 jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, budynku
gospodarczo – garażowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki zabudowy
określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Wiśniew znak RI.7331/5/CP/10
o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej w obrębie miejscowości Borki Paduchy i Borki Sołdy,
uzgodnił projekt budowlany budowy rurociągu pod drogą powiatową nr 3534W
w miejscowości Mościbrody.

