SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2010 r.
1. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania
zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2010 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady na sesji Rady
w dniu 26 lutego br.
Jednocześnie Zarząd wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu o wycofanie projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych
powiatu na 2010 r. przedłoŜonego pismem Nr OR. 0065 – 36/10 z dnia 2 lutego br.
na posiedzeniu w dniu 1 marca 2010 r.
1. postanowił o zakupie pucharów laureatom Eliminacji Wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, które odbędą się 17 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siedlcach.
2. wyraził zgodę na zakup 20 egzemplarzy ksiąŜki pt: „Czwarty notes prasowy”.
3. postanowił o ufundowaniu nagród ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach dla laureatów:
• I edycji Mazowieckiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn:
„Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”,
• I edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
4. postanowił o umorzeniu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem lokalu
uŜytkowego przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski spółka akcyjna.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3633W w miejscowości Borki Kosiorki
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 653/1
w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
uŜytkowania budynku mieszkalno – usługowego na hotel z nadbudową ścian
szczytowych i zmianą więźby dachowej, budowie zbiornika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 125 w miejscowości
Korczew dla inwestycji polegającej na nadbudowie i zmianie więźby dachowej
budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
• pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696
Węgrów – Chodów odcinek od km 15 + 286,00 do km 17 + 080,00 przejście
przez miejscowość Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie”,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w celu wymiany
istniejących przewodów na przewody pełnoizolowane, wymianę istniejących
przyłączy napowietrznych na przewody izolowane,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 530 w miejscowości
Zbuczyn z drogi powiatowej nr 3636W,

•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 440 w miejscowości
Olszyc Szlachecki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 818 w miejscowości
Olszyc Szlachecki dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 571/3, 569/1
w miejscowości Chlewiska dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
gospodarczo – usługowego, kontenera sanitarnego, szczelnego zbiornika
na ścieki sanitarne oraz zmianę przeznaczenia istniejącego budynku
gospodarczego na gospodarczo – usługowy.
na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia związku oraz przyjęcia
jego statutu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 168/265/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
zadaniowo – finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Siedlcach na 2010 r.
3. postanowił o współfinansowaniu ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach zadań:
• „Wykonanie instalacji solarnej na budynku Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach”,
• „Pielęgnacja i leczenie drzew w zabytkowym parku przy
DPT REYMONTÓWKA w Chlewiskach”,
• „Zakup pługa wirnikowego do ciągnika SC 2450 plus do zimowego utrzymania
dróg Powiatu Siedleckiego”.
Wielkość środków na zadania rozliczona zostanie w powiązaniu z budŜetem powiatu i ujęta
w projekcie uchwały Rady Powiatu w miesiącu marcu br.
4. podjął uchwałę Nr 168/266/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
rzeczowo – finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2010 r.
5. podjął uchwałę Nr 168/267/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2010 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale BudŜetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

8. przyjął:
• informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz
z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2010 r.,
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego z zakresu kultury
fizycznej w 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
9. pozytywnie zaopiniował dokumentację przetargową pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaŜ drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Łysów w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 566,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 64 w miejscowości Kotuń
z drogi powiatowej nr 3659W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Nasiłów
w celu umieszczenia linii napowietrznej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 509/1
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, budynku gospodarczo – garaŜowego, zjazdu z drogi powiatowej
nr 3636W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 70/1
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na nadbudowie
i rozbudowie budynku pieczarkarni,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami
w poboczu drogi nr 3634W w miejscowościach: Wólka Wiśniewska, Myrcha,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu budowy przyłącza kablowego NN dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce nr 644,
• odmówił zgody na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 700/1
w miejscowości Golice z drogi powiatowej nr 3617W,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kolonia Mordy /działki nr: 277, 710/2, 651/ w celu budowy przyłącza
kablowego NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 710/3,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu budowy przyłącza NN dla potrzeb budynku na działce
nr 214/2,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3619W w celu
umieszczenia przyłącza dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 709
w miejscowości Stok Ruski,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W /działki nr: 177,
287/6/ w celu budowy przyłącza kablowego NN oraz złącza kablowego
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 287/12,
• rozpatrzył prośbę Wójta Gminy Domanice o pomoc finansową w związku
z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 3635W w Domanicach.
Zarząd widzi potrzebę dofinansowania budowy chodnika, jednak z uwagi
na ograniczone moŜliwości budŜetu powiatu w najbliŜszym czasie
nie będzie to moŜliwe,

•

rozpatrzył prośbę Rady Sołeckiej wsi Łysów o dokończenie budowy odcinka
chodnika z kostki brukowej prowadzącego od Zespołu Szkół w Łysowie
do przystanku PKS oraz prośbę dotyczącą budowy chodnika z kostki brukowej
przez wieś Łysów. Zarząd widzi potrzebę budowy w/w chodników, jednak
z uwagi na brak środków finansowych w budŜecie powiatu w 2010 r. nie będzie
to moŜliwe. Sprawa budowy chodników wraz z remontem drogi powiatowej
zostanie rozwaŜona przy opracowywaniu budŜetu powiatu na 2011 r.

11.postanowił o ufundowaniu nagród, dla uczestników V Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”. Konkurs odbędzie się 27 marca br.
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach.
12.wyraził zgodę na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem informacji
promującej Powiat Siedlecki w ksiąŜce zawierającej wiersze o papieŜu Janie Pawle II,
napisane przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu.
13.wyraził zgodę na załoŜenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa – zawód technik
mechanizacji rolnictwa, od dnia 1.09.2010 r. w Mokobodach.
14.zaakceptował wniosek o dofinansowanie projektu NOWA SZANSA NA
PRZYSZŁOŚĆ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15.przyjął „Sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu
Terapii Zajęciowej NOWA SZANSA w Skórcu w roku 2009.”
na posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. postanowił ufundować nagrody, laureatom V Konkursu Recytatorskiego
Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 18 kwietnia br.
3. postanowił ufundować nagrody, laureatom XX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
który odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia br. w hali sportowej MOSIR w Siedlcach.
4. wyraził zgodę na wypłatę nagród pienięŜnych laureatom Nagrody Starosty
Siedleckiego za 2009 r., przyznanych przez Kapitułę Nagrody Starosty Siedleckiego
w dniu 19 lutego br.
5. podjął uchwałę Nr 169/268/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z włączeniem projektowanej drogi gminnej
do drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy Mościbrody (nr ew. 1620)
ul. Młynarska w m. Zbuczyn w obrębie skrzyŜowania w/w dróg.

6. przyjął informację na temat zrealizowanych inwestycji w Powiecie Siedleckim
w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w celu lokalizacji
kabla ziemnego NN,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 184
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
gospodarczego,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 272/1 w miejscowości
Pióry Wielkie z drogi powiatowej nr 3666W,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3628W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce
nr 317/4 w miejscowości Zawady,
• dokonać udroŜnienia przepustu zlokalizowanego w drodze powiatowej
nr 3636W w miejscowości Mościbrody Kolonia, przy działce nr 234,
• rozpatrzył wniosek Pana Stanisława Świderskiego i wyraził zgodę
na pogłębienie rowów wzdłuŜ drogi nr 3646W, pod warunkiem Ŝe zjazdy
na posesje i pola uprawne z drogi powiatowej wykonają zainteresowani,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 403, 407
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi
oraz budynku gospodarczego.
8. podjął uchwałę 169/269/10 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budŜetu Powiatu Siedleckiego za 2009 rok” i przekazał:
• Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,
• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
9. podjął uchwałę Nr 169/270/10 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2009 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach” i przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu.
10.wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie
w dniu 26 marca br. sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:
• podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku oraz przyjęcia jego statutu,
• podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej
na 2010 rok Powiatu Siedleckiego,
• podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2010 r.
na posiedzeniu w dniu 22 marca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 170/271/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.

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 przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. postanowił o ufundowaniu nagród, laureatom IV Regionalnego Przeglądu
Piosenki Europejskiej, który odbędzie się 19 maja br. w siedzibie Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Mordach.
4. postanowił o ufundowaniu nagród, uczestnikom konkursu fotograficznego pt:
CZTERY PORY ROKU W OBIEKTYWIE W POWIECIE SIEDLECKIM II.
5. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy SuchoŜebry o przyjęcie w roku 2010 wykonania
przebudowy drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno, na odcinku
650 mb. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyŜszego odcinka drogi, jednak
z uwagi na ograniczone moŜliwości budŜetu powiatu w bieŜącym roku nie będzie
to moŜliwe,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci wodociągowej,
• zezwolił Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy na zajęcie pasa drogi powiatowej
nr 3615W w miejscowości Czepielin w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości
Zbuczyn w celu budowy przyłącza napowietrznego NN do budynku
na działce nr 1563,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice
w celu umieszczenia kabla ziemnego,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 1196 w miejscowości
Dziewule z drogi powiatowej nr 3657W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego, do realizacji na działce nr 861
w miejscowości Wólka Wiśniewska,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zjazdu z drogi powiatowej,
studni indywidualnej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
do realizacji na działkach nr: 1799/2, 231 w miejscowości Ozorów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem,
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji na działce
nr 45/1 w miejscowości Stara Dąbrówka,
• zmienił decyzję Zarządu Powiatu Nr D.7332-93/09 z dnia 1.12.2009 r. w części
dotyczącej rodzaju przyłącza. Zmienia się zapis z: „w celu budowy przyłącza
kablowego NN 230/400V” na zapis: „w celu budowy przyłącza
napowietrznego NN”,
• zmienił decyzję Zarządu Powiatu Nr D.7332-82/09 z dnia 6.10.2009 r.
w części dotyczącej szerokości przepustu. Zmienia się zapis z: „szerokość

•

w świetle przepustu nie mniej niŜ 0,8 m” na „szerokość w świetle przepustu
nie mniej niŜ 0,5 m”,
zezwolił na zmniejszenie z 20 m do 10 m odległości linii zabudowy projektowanej
budowy stawu rybnego na działce nr 379/2 w miejscowości Mościbrody.

7. postanowił o dofinansowaniu zadania pn: „Zarybienie restytucyjne obwodów
rybackich rzek: Liwiec nr 1 i Bug nr 4 w 2010 r.”
8. rozpatrując prośbę Dyrektora Biura Banku PKO BP S.A. w Warszawie,
zawartą w piśmie BAM-KZM 11-214/446/10 z dnia 5 marca br. postanowił nie odstępować
w 2010 r. od naliczania waloryzacji czynszu.
9. postanowił o przedłuŜeniu umowy najmu części wiaty garaŜowej o powierzchni
10 m2 dla Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.
10.przyjął sprawozdania:
• z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2009 r.,
• z realizacji zadań finansowych ze środków PFRON w 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbę o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 29 marca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 171/272/10 w sprawie ustalenia zasad udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych w 2010 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. postanowił ufundować statuetki i puchary, dla najlepszych wykonawców
VI Powiatowego Konkursu Piosenki ŚPIEWAĆ KAśDY MOśE.
4. przyjął:
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za 2009 r.,
• informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalność
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2009 r.,
• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania
maszyn rolniczych oraz zboŜa i płodów rolnych, do realizacji na działce
nr 499/1 w miejscowości Łysów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego do przechowywania zboŜa i płodów
rolnych, do realizacji na działkach nr: 224, 225 w miejscowości
Kamianki Lackie,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody, działka nr 291/1 w celu wbudowania przewodu
sieci wodociągowej w poprzek drogi metodą przecisku,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec
w celu umieszczenia kabla energetycznego do nieruchomości na działce
nr 152/11,
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Wiśniew, znak
RI.7331/18/CP/09/10 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie miejscowości:
Mościbrody, Wólka Wiśniewska, Myrcha, Stok Wiśniewski,
Wólka Wołyniecka,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3633W w miejscowości Stok Lacki
ul. Gryczna w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu linii
energetycznej napowietrznej SN, NN,
• nie wyraził zgody na zadysponowanie pasa drogi nr 3608W w miejscowości
Nowe Opole ul. Lipowa - działki nr: 654, 31 w celu budowy gazociągu
i przyłącza gazu,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Stok Lacki ul. Gryczna w celu umieszczenia linii napowietrznej SN i NN,
• podjął decyzję o remoncie dróg powiatowych w związku z wystąpieniem
przełomów, na terenie gminy Zbuczyn.
na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 172/273/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.
2. podjął uchwałę Nr 172/274/10 w sprawie zaopiniowania pozbawienia niektórych
dróg na terenie powiatu bialskiego kategorii dróg powiatowych.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3685W w miejscowości Ujrzanów w celu
prowadzenia robót polegających na wymianie stanowiska słupowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów
w celu wymiany stanowiska słupowego na słup wirowy linii napowietrznej NN,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 344/1
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,
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uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 894, 895
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3612W w miejscowości
Osiny Dolne w celu budowy przyłącza linii napowietrznej NN dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce nr 353/1,
nie uzgodnić projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku gospodarczego związanego z hodowlą ryb,
budowę wiaty nad płuczką ryb oraz ich sortownią i sprzedaŜą przewidzianego
do realizacji na działce nr 371/1 w miejscowości Mościbrody,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3616W w miejscowości Strzała
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynków
na działkach nr: 358/11, 358/12, 358/13, 358/14,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3608W w miejscowości Niwiski
w celu budowy napowietrznej linii abonenckiej NN i oświetlenia drogowego,
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Fiat UNO, nr rej. WSIJ 098, powstałe na drodze powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki Kosiorki,
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
PEUGEOT, nr rej. WSI 11XM, powstałe na drodze powiatowej nr 3656W
w miejscowości Grodzisk Kolonia,
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Fiat SEICENTO, nr rej. WSI 53YT powstałe na drodze powiatowej nr 3641W,
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Opel ASTRA II, nr rej. WSI 071C na drodze powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlin,
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Opel CORSA, nr rej. WS 28166 na drodze powiatowej nr 3641W
w miejscowości Karcze,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego o funkcji składowej dla produktów
rolnych, do realizacji na działkach nr: 694, 698/2 w miejscowości Przesmyki,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
SuchoŜebry – ul. Zachodnia w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
SuchoŜebry – ul. Zachodnia w celu wykonania kanalizacji sanitarnej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dalszą funkcję
mieszkalną oraz budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, do realizacji na działce nr 231/2
w miejscowości Kamianki Lackie,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 317 w miejscowości
Bojmie z drogi powiatowej nr 3673W.

4. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród, dla uczestników Regionalnego
Turnieju Piłki NoŜnej „Dzikich DruŜyn” SOKOLIK 2010.

na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2010 r.
1. skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu, projekt uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2009 r. z prośbą
o przedłoŜenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale BudŜetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• wyraził zgodę na przebudowę dróg powiatowych nr: 3667W, 3640W, na terenie
gminy Zbuczyn. Wójt Gminy Zbuczyn deklaruje gotowość przejęcia zadań
do realizacji oraz współfinansowanie zadań przez Gminę w wysokości 50%.
Płatność przez Powiat – do 31 stycznia 2011 r.
• wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Opel VECTRA, nr rej. WSI 34FA na drodze powiatowej nr 3629W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego ze zmianą konstrukcji
dachu, do realizacji na działce nr 42/3 w miejscowości Dąbrówka Stany,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem,
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji na działce
nr 230/1 w miejscowości Gołąbek,
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Skórzec o ustaleniu
lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii NN
na dwóch stanowiskach słupowych z przyłączem kablowym do zasilania
w energię elektryczną budynku mieszkalnego w obrębie miejscowości
Dąbrówka Stany, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 153/1, 153/2,
153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 583, 644,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 247/2, 244/5
w miejscowości Kępa dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 125 w miejscowości
śeliszew Podkościelny dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 633/3
w miejscowości Oleksin dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, gospodarczego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na zmniejszenie z 20 m do 15 m odległość linii zabudowy projektowanej
budowy budynku gospodarczego związanego z hodowlą ryb, budowę wiaty
nad płuczką ryb oraz ich sortownią i sprzedaŜą, na działce nr 371/1
w miejscowości Mościbrody.
4. pozytywnie odniósł się do prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach
i postanowił o dofinansowaniu remontu budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady. Zarząd przychylił się do wniosku Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej /pismo BR.0053 – 141/10 z dnia

15 kwietnia br./ i postanowił o zmianie w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą
do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie:
• określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki
w 2010 r.,
• szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję
zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
• zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.,
skierował równieŜ:
• sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Powiatu Siedleckiego za 2009 rok,
• sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2009 r.,
• sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach,
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego z zakresu kultury fizycznej
w 2009 r.
• informację na temat zrealizowanych inwestycji w Powiecie Siedleckim w 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim za 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za 2009 r.,
• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników,
• informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2009 r.
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 174/275/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2009 r. samorządowej instytucji kultury pn.

Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach” i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
3. przyjął informację z realizacji planu dochodów i wydatków budŜetu
Powiatu Siedleckiego na 31.03.2010 r.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie
nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem
nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
6. postanowił o dofinansowaniu, zakupu nagród dla uczestników IV edycji Festynu
Sportowo – Rekreacyjnego dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie.
7. postanowił o dofinansowaniu, zakupu nagród dla uczestników biegu w Seroczynie
w ramach Festynu Majowego organizowanego dla uczczenia rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 52/6, 52/7
w miejscowości Grubale z drogi powiatowej nr 3666W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 198/1
w miejscowości Pliszki dla inwestycji polegającej na budowie dwóch silosów
zboŜowych na magazynowanie ziarna zbóŜ,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu wykonania
przyłącza kanalizacji sanitarnej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu umieszczenia
sieci kanalizacji sanitarnej,
• zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką brukową
zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W na działkę nr 43/2 w miejscowości
Błogoszcz,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w celu budowy
linii NN dla potrzeb budynku na działce nr 445,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 657 z drogi powiatowej
nr 3605W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego związanego z hodowlą ryb, budowę wiaty
nad płuczką ryb oraz ich sortownią i sprzedaŜą, do realizacji na działce
nr 371/1 w miejscowości Mościbrody,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości śdŜar
w celu umieszczenia przewodu linii NN do zasilania działki nr 462/2,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 763/1 w miejscowości
Klimonty z drogi powiatowej nr 3665W,
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Wólka Łysowska o wykonanie
poszerzenia drogi nr 2044W o długości ok. 3200 mb. Zarząd widzi potrzebę
poszerzenia w/w drogi, jednak z uwagi na ograniczone moŜliwości budŜetu
powiatu w bieŜącym roku nie będzie to moŜliwe. Poszerzenie drogi zostanie
wzięte pod uwagę przy opracowywaniu budŜetu powiatu na 2011 r.

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 175/276/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 710, rozdział 71014/.
2. podjął uchwałę Nr 175/277/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 710, rozdział 71013/.
3. podjął uchwałę Nr 175/278/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 010, rozdział 01005/.
4. podjął uchwałę Nr 175/279/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 710, rozdział 71030/.
5. podjął uchwałę Nr 175/280/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych /zadanie pn.
„Wyzwania Nowej Szkoły”/.
6. podjął uchwałę Nr 175/281/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych /zadanie pn.
„Nowa Szansa”/.
7. postanowił ufundować nagrody dla uczestników „Międzygminnych Zawodów
o Ruchu Drogowym”, które odbędą się w dniu 13 maja br. w Szkole Podstawowej
w Dziewulach.
8. postanowił nie wspierać finansowo działalności Amatorskiego Ludowego
Zespołu Artystycznego z Gręzowa.
9. postanowił nie wspierać finansowo organizacji ogólnopolskich manewrów
jednostek rekonstrukcyjnych wojsk napoleońskich.
10.postanowił zakupić 50 egzemplarzy ksiąŜki – po jej wydaniu „Leksykon Siedleckiej
Opozycji Niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności”.
11.postanowił o dofinansowaniu do kosztów przejazdu oraz obiadu dla 15 – osobowej
grupy seniorów, członków Koła w Kotuniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz delegacji z Niemiec.
12.postanowił o ufundowaniu nagród oraz medali dla uczestników
Dnia Krwiodawstwa – VI Festynu KREW DLA MIASTA I POWIATU SIEDLCE
organizowanego w dniu 6 czerwca br. w amfiteatrze na terenie parku w Siedlcach.
13.rozpatrując prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach postanowił nie dofinansowywać zakupu aparatu RTG z systemem cyfrowym.
14.postanowił ufundować nagrody dla uczestników XI Mazowieckiego Spływu
Kajakowego MEANDRY LIWCA organizowanego w dniach 28 – 29 maja br.
15.przyjął informację na temat przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
16.zatwierdził projekt organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim na rok szkolny 2010/2011 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośba o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
17.zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2010/2011 i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
18.rozpatrując wnioski postanowił:
• przekazać nieodpłatnie płyty z rozebranego chodnika zainteresowanym
mieszkańcom Golic,
• wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Alfa ROMEO nr rej. WS 45743 na drodze powiatowej nr 3666W
w miejscowości Grubale,
• nie wyraził zgody na zwiększenie dotacji dla gminy Kotuń na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych na terenie gminy,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Cisie Zagrudzie w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 157/2
w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
uŜytkowania budynku gospodarczego na sklep ogrodniczo – przemysłowy,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew,
ul. Siedlecka w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu linii
napowietrznej NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew,
ul. Siedlecka w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Borki Kosiorki w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej
dla potrzeb budynku na działkach nr: 77, 76/2,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 118/5
w miejscowości Przywory DuŜe dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 633/3 w miejscowości
Oleksin z drogi powiatowej nr 3659W,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działek nr: 605, 606 w miejscowości
Mokobody, ul. Młynarska z drogi powiatowej nr 3612W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 305/2
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego z częścią biurową, budynku gospodarczo – magazynowego
na skład materiałów budowlanych, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Cisie Zagrudzie w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci
wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 305/1
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego z częścią biurową, budynku gospodarczo – magazynowego
na skład materiałów budowlanych, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,

•
•
•

•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 306/4
w miejscowości Koszewnica dla inwestycji polegającej na budowie budynku
letniskowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 73/2 w miejscowości
Stary Bartków dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego
i zbiornika ścieków,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Przesmyki dotyczący ułoŜenia chodnika
w miejscowości przy ul. 1-go Maja, w związku z prowadzoną przebudową drogi
powiatowej nr 3622W. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy chodnik nie został
zaprojektowany i obecnie nie ma moŜliwości jego wybudowania,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Chlewiska o wykonanie w bieŜącym roku
stabilizacji odcinka drogi powiatowej nr 3505W na odcinku: od Chlewisk
do Dąbrówki Stany. Z uwagi na brak środków finansowych w budŜecie powiatu
w bieŜącym roku stabilizacja nie zostanie wykonana. Wniosek mieszkańców
zostanie wzięty pod uwagą przy opracowywaniu budŜetu powiatu na 2011 r.
na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 r.

1. podjął uchwałę Nr 176/282/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.
2. przyjął informacje nt:
• scalenia gruntów rolnych,
• zmiany przeznaczenia gruntów rolnych,
• uaktualnień geodezyjnych,
• przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim na rok szkolny 2010/2011,
• przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny
2010/2011
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach na rok szkolny 2010/2011 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. wyraził zgodę na zakup upominków dla dzieci i młodzieŜy gimnazjalnej z terenu
powiatu siedleckiego, biorącej udział w XII Powiatowym Dniu Dziecka w dniu 1 czerwca br.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem
mieszkalnym, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
do realizacji na działkach nr: 32, 34 w miejscowości Kaczory,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3663W w miejscowości Laskowice w celu
prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza napowietrznego NN,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika
na nieczystości płynne, do realizacji na działkach nr: 781/3, 781/1, 786
w miejscowości Wólka Wiśniewska,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3645W, 3605W między
miejscowościami Skórzec – śeliszew w celu prowadzenia robót w związku
z wykonaniem sieci kanalizacyjnej,
• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3645W, 3605W między
miejscowościami Skórzec – śeliszew w celu umieszczenia kanalizacji
sanitarnej,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb
budynków na działce nr 5,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3634W w celu budowy przyłącza kablowego
NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 815,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 114
w miejscowości Skwierczyn Lacki dla inwestycji polegającej na rozbudowie
i przebudowie obory i budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej
z przeznaczeniem na budynek inwentarski do chowu królików,
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Kotuń znak RRG.73311/1/10 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie linii napowietrznej NN z przyłączem kablowym i złączem kablowo –
pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w obrębie miejscowości
Łączka, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 197/1, 199, 200, 201,
202, 203,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego na działkach nr: 429, 427, 423
w miejscowości Myrcha,
• nie wyraził zgody na wypłatę odszkodowania za uszkodzenia samochodu marki
Opel ASTRA na drodze powiatowej nr 3645W,
• na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku Wójta Gminy
Korczew w sprawie przejęcia zadania polegającego na przebudowie chodnika
w ciągu drogi nr 3617W w miejscowości Bartków Stary.
6. postanowił o umorzeniu: naleŜności, odsetek ustawowych, kosztów upomnienia,
za okres od 31 grudnia 2007 r. do 29 czerwca 2009 r., wynikających z tytułu odpłatności
rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
7. podjął uchwałę Nr 176/283/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Pani Annie Hołowni – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
na posiedzeniu w dniu 24 maja 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 177/284/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale BudŜetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady najbliŜszej sesji Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 1 500 000 zł i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie pod obrady najbliŜszej sesji Rady.

4. zaakceptował projekt odpowiedzi na interpelację radnego Powiatu.
5. przyjął informacje:
• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego,
• o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2009 r.,
• o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2009 r.,
• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego
w 2009 r.,
• o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2009 r. i stopnia realizacji poszczególnych działań
PROW w 2010 r.,
• o stanie środowiska na terenie powiatu siedleckiego,
• o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego,
• Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Siedlcach nt. realizacji
zadań Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego SłuŜb Ratowniczych
/Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania/
• nt. aktualnego stanu i sytuacji rodzin zastępczych na terenie powiatu,
• nt. realizacji zadań przez Wydziału Komunikacji
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
6. przyjął sprawozdanie nt. realizacji „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• wyraził zgodę na przejęcie zadania przez Gminę Korczew polegającego
na przebudowie chodnika w ciągu drogi nr 3617W w miejscowości
Bartków Stary,
• wyraził zgodę na budowę chodnika w miejscowości Mordy, łączącego ulice:
Glinianą, Polną,
• wyraził zgodę na naprawę drogi powiatowej gruntowej – ul. Grycznej
w Stoku Lackim poprzez jej utwardzenie tłuczniem, Ŝwirem i wyrównanie
równiarką. Naprawa – po osuszeniu gruntu,
• pozytywnie odniósł się do prośby radnych Powiatu i postanowił o doziarnieniu
i wyrównaniu dróg powiatowych nr: 3647W, na odcinku Kamieniec - Osińskie
oraz 3605W, na odcinku Nowaki – Dąbrówka Stany. Naprawy zostaną
wykonane po osuszeniu gruntu,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości śebraczka
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu linii napowietrznej NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3650W w miejscowości śebraczka w celu
budowy linii napowietrznej NN,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3615W w celu budowy przyłącza
kablowego NN dla potrzeb budynku na działkach nr: 759, 448/6
w miejscowości Czepielin Kolonia,

•

•

•
•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 214 w miejscowości
Lipiny dla inwestycji polegającej na budowie: dziesięciu budynków
mieszkalnych z garaŜem lub bez, zbiorników na ścieki, zjazdów z drogi
wewnętrznej, zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę powiatową oraz podział
działki nr 214 na działki nr: 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8,
214/9, 214/10, 214/11,
uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Wodynie nr IGR.7331-15/10
z dnia 12.05.2010 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu
uŜytkowania budynku szkoły na dom opieki dla osób starszych, rozbudowie
budynku mieszkalnego o funkcję gospodarczą, zmianie sposobu uŜytkowania
budynku gospodarczego na budynek pralni, budowie bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne – do realizacji na działce nr 376 w miejscowości
Rudnik DuŜy,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 523/2 w miejscowości
Rakowiec z drogi powiatowej nr 3635W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 321/3 w miejscowości
Wodynie z drogi powiatowej nr 2259W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 327/2 w miejscowości
Wilczonek z drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody,
ul. Ossolińskich w celu wykonania kanalizacji sanitarnej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem, budynku
gospodarczego, studni indywidualnej, bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe – do realizacji na działce nr 310 w miejscowości śebrak.

8. nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia w Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach dla pracownika na stanowisku sekretarki na okres pełnienia funkcji
w zarządzie oddziału ZNP w Siedlcach.
9. postanowił ufundować nagrody dla laureatów XXIX Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Harcerskiej.
10.postanowił dofinansować do kosztów udziału druŜyny z terenu powiatu
w Czwórboju LA chłopców w ramach XII Mazowieckich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej –
Ciechanów 2010.
11.postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie
w dniu 1 czerwca br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad:
• Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej
na 2010 rok Powiatu Siedleckiego,
• Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
do
wysokości 1 500 000 zł.
na posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 178/285/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.

2. podjął uchwałę Nr 178/286/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 r.
3. zadecydował nie odstępować od waloryzacji czynszu najmu powierzchni
pod bankomat w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.
4. przyjął informacje:
• o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 r.,
• na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2010 r.,
• o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2009/2010 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. wyraził zgodę na zachowanie zatrudnienia na stanowisku magazynier – intendent –
1 etat oraz dalszego zatrudnienia na stanowisku praczki w wysokości 0,5 etatu (redukcja
o 0,5 etatu) na czas nieokreślony w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 818 w miejscowości
Olszyc Szlachecki z drogi powiatowej nr 3652W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do realizacji
na działach nr: 882, 883, 884, 885, 886, 887 w miejscowości Stare Okniny,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 509/1 w miejscowości
Zbuczyn ul. Starowiejska z drogi powiatowej nr 3636W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 176 w miejscowości
Pliszki dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego
budynku gospodarczego wraz z przebudową i zmianą dachu,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na budynek
mieszkalny wraz z jego nadbudową na cele mieszkalne oraz budowie
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji na działkach nr:
227, 234/1 w miejscowości Pniewiski,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 266/2, 267
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
wiaty na produkty rolne i sprzęt rolniczy,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 212, 213
w miejscowości Izdebki Kośmidry dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 254, 255 w miejscowości
Chlewiska z drogi powiatowej nr 3605W,
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Zbuczyn, znak WI.733111/2/2010 z dnia 12.05.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie i przebudowie linii NN z przyłączami energetycznymi
i oświetleniem ulicznym do realizacji w miejscowościach: Cielemęc, Czuryły,

•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
Wola SuchoŜebrska w celu prowadzenia robót polegających na umieszczeniu
na stanowiskach słupowych przewodów linii SN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
Wola SuchoŜebrska w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
przewodu napowietrznego SN,
nie wyraził zgody na pokrycie strat wynikających z uszkodzenia samochodu
marki Peugeot 206, nr rejestracyjny WLS 03930, z uwagi na brak dokumentów
formalnych.

7. postanowił o dofinansowaniu, dla uczestników konkursów odbywających się podczas
festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą POKOLENIA – POKOLENIOM,
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Czuryłach.
na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale BudŜetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 179/287/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem remontu dróg powiatowych
nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – [Klimy – do drogi (Mordy – Próchenki)] na odcinku
od skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki Kosny do drogi
gminnej nr 361314W BłaŜeje – Pólka – Modrzew dł. ok. 1300 m oraz drogi powiatowej
nr 3640W Droga (Stok Lacki – Olszanka) – RząŜew – Zbuczyn w m. RząŜew dł. ok. 600 m
polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• wyraził zgodę na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane związane
z wykonaniem remontu dróg powiatowych nr: 3667W, 3640W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3646W w miejscowości Kłódzie w celu
wykonania przyłącza napowietrznego NN,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3616W w celu budowy
przyłącza gazu dla potrzeb budynków mieszkalnych na działkach nr: 358/13,
358/14 w miejscowości Strzała,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 123/2,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w celu budowy
przyłącza napowietrznego NN dla potrzeb zakładu produkcyjno – usługowego
na działce nr 389 w miejscowości Nowe Opole,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie
w celu wykonania przyłącza napowietrznego NN,
• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu do działki nr 1044/5
w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa, z drogi powiatowej nr 3638W.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. postanowił dofinansować do kosztów związanych z wykonaniem napisu
na budowanym pomniku, który poświęcony będzie pamięci uciekinierów z transportu
na Syberię, zamordowanych na stacji w Dziewulach 25/26.03.1945 r. przez NKWD.
na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 180/289/10 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii
dróg gminnych drogi lokalnej na terenie Gminy Siedlce.
2. podjął uchwałę Nr 180/290/10 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii
dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej na terenie powiatu bialskiego.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Korczew
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Domanice
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego oraz rozbiórce budynku gospodarczego,
do realizacji na działce nr 209/3 w miejscowości Kukawki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 407 w miejscowości
śeliszew DuŜy dla inwestycji polegającej na odbudowie wieŜy kościoła,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych,
na działce nr 185/2 w miejscowości Głuchówek,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3603W w miejscowości Koszewnica
w celu wykonania przyłącza NN do działki nr 120,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie stodoły, na działce nr 42/7 w miejscowości Kaczory,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie podpiwniczonego budynku mieszkalnego z poddaszem uŜytkowym,
do realizacji na działce nr 912/2 w miejscowości Wólka Wiśniewska,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3659W w celu budowy zjazdu na działkę
nr 47/4 w miejscowości Kępa,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3645W w miejscowości Ozorów w celu
prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej,

•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3662W w miejscowości Mokobody,
ul. Ossolińskich w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3654W w celu lokalizacji stanowiska
słupowego w istniejącej linii NN oraz przeprowadzenia przyłącza
napowietrznego NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 59/4,
pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach i wyraził zgodę na wykopanie rowu
na długości działki przyległej do drogi nr 3605W w Chlewiskach oraz
wykonanie trzech zjazdów.

8. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w I kwartale 2010 r.
9. wyraził zgodę na zwiększenie wartości procentowej przyznanych ze środków
PFRON dofinansowań organizacjom pozarządowym na organizację przedsięwzięć z zakresu
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
10.zapoznał się z opiniami Komisji Rady i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
• zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2009 rok,
• określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Powiatu Siedleckiego,
• dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego,
skierował równieŜ:
• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2009/2010 r.,
• informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2009 r. i stopnia realizacji poszczególnych działań PROW
w 2010 r.
• sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu
Siedleckiego” w 2009 r.,
• informację o stanie środowiska na terenie powiatu siedleckiego w 2009 r.,
• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego
w 2009 r.,
• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego w 2009 r.,
• informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2009 r.,
• informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2009 r.
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 181/291/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.
2. podjął uchwałę Nr 181/292/10 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2010 r.

3. podjął uchwałę 181/293/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3617W Siedlce – Korczew w m. Paprotnia, na działkach ew. 328, 197/2
wzdłuŜ nieruchomości stanowiącej działkę nr 198 w miejscowości Paprotnia.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki
zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Paprotnia znak: 733115/2010 z dnia 11.06.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Uziębły,
do realizacji na działce nr 37,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 259 w miejscowości
Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do realizacji na działce
nr 220/11 w miejscowości Dąbrówka Stany,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 166 w miejscowości
Zaliwie Piegawki dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 198 w miejscowości
Paprotnia, z drogi powiatowej nr 3617W,
• wyraził zgodę na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane związane
z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia na działkach nr: 328, 197/2, wzdłuŜ nieruchomości stanowiącej
działkę nr 198,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 68/2 w miejscowości Kotuń
z drogi powiatowej nr 3659W.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie
utworzenia związku oraz przyjęcia jego statutu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu siedleckiego za I półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za ten sam okres i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
2. zaakceptował projekt wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o zmianę systemu
naliczania „janosikowego” na mniej obciąŜający budŜet sejmiku województwa
mazowieckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
3. podjął uchwałę Nr 182/294/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2010 r.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 203,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 1701/1 w miejscowości
Okniny Podzdrój z drogi powiatowej nr 3617W,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu do działki nr 103 w miejscowości
Józefin z drogi powiatowej nr 3659W,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 32, 34 w miejscowości
Kaczory z drogi powiatowej nr 3654W,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 657/4,
• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego projekt decyzji
o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego przewidzianego do realizacji
na działkach nr: 304/1, 304/2 w miejscowości Dąbrówka Stany,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W, od drogi nr 698
w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce
nr 216/1 w miejscowości Pruszynek.

