SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 149/229/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 149/230/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2009 r.
3. przeznaczył środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Siedlcach na zadanie pn: „Remont drzew pomników przyrody
i innych drzew w zabytkowym parku w Chlewiskach uszkodzonych w wyniku wichury
i opadów śniegu w dniach 12 – 14.10.2009 r.”
4. postanowił o ufundowaniu w 2010 r. nagród laureatom VIII edycji Regionalnego
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, organizowanego przez Wyższą Szkołę
Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
5. przyznał nagrody finansowe zawodnikom i trenerom Wojewódzkiego
Ludowego Klubu Sportowego Iganie Nowe.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Grycznej w Stoku Lackim o wyrównanie
i utwardzenie tłuczniem lub żwirem oraz wykonanie stabilizacji drogi
powiatowej nr 3633W. Zarząd widzi potrzebę naprawy drogi, jednak z uwagi
na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu w bieżącym roku
nie będzie to możliwe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 396 w miejscowości
Żeliszew Duży dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego
oraz dobudowie do budynku stodoły wiaty na sprzęt rolniczy,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia
drogowego, do realizacji na działce nr 187/2 w miejscowości Mościbrody,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie ziemnego stawu do hodowli ryb oraz budowie pod drogą powiatową
rurociągu łączącego stawy – do realizacji na działkach nr: 371/1, 379/1, 379/2,
384/1 w miejscowości Mościbrody.
7. podjął uchwały nr: 149/231/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie
Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Składanie oświadczenia woli
dotyczy realizacji zadania pn. „Zawód kobieta – pozostań kobietą”, 149/232/09 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych. Składanie oświadczenia woli dotyczy realizacji zadania pn. „Zawód kobieta”,
149/233/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Składanie oświadczenia woli dotyczy realizacji

zadania pn. „Społeczność szkolna w działaniu – pobudzenie do poszukiwania drogi rozwoju
zawodowego”, 149/234/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Jagiełło –
Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Składanie oświadczenia woli
dotyczy realizacji zadania pn. „Edukacja szyta na miarę XXI wieku”, 149/235/09 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych. Składanie oświadczenia woli dotyczy realizacji zadania pn. „Kroki do sukcesu
– dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego”, 149/236/09 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Składanie oświadczenia woli dotyczy realizacji zadania pn. „Kroczki do przyszłości”.
8. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektów
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2009 – 2012 przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
na najbliższej sesji Rady.
10.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
na najbliższej sesji Rady.
11.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady na najbliższej sesji Rady.
12.wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie w dniu
12 listopada br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w ramach programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2009 – 2012 przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 150/237/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
zadaniowo – finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Siedlcach na 2009 r.
2. zaakceptował założenia do projektu planu wydatków na zadania inwestycyjne
Powiatu Siedleckiego w 2010 r.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno
ul. Spokojna i ul. Podlaska w celu umieszczenia linii energetycznej
napowietrznej SN i NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacyjnego,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Kostrzyń, do realizacji
na działkach nr: 165/3, 385 – obręb Oleksin, 589/1 – obręb Kępa,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w celu przebudowy istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN i NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W w celu wymiany
istniejących słupów linii napowietrznej NN oraz wymianę przewodów,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 448/4 w miejscowości
Czepielin z drogi powiatowej nr 3615W,
zezwolił na zmniejszenie z 8 m do 7 m odległości linii zabudowy projektowanej
rozbudowy budynku gospodarczego na działce nr 395 w miejscowości
Żeliszew Duży.
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 151/238/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2010.
Zarząd przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na rok 2010,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją
o stanie mienia komunalnego postanowił przedstawić:
Zespołowi w Siedlcach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie –
celem zaopiniowania,
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 151/239/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2009 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew dotyczący przebudowy przepustu
pod drogą powiatową nr 3663W. Ze względu na brak środków finansowych
w budżecie powiatu przebudowa nie jest możliwa do wykonania,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Lipowej w Starym Opolu dotyczący
wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W. Zarząd widzi
potrzebę wykonania chodnika, jednak z uwagi na brak środków finansowych
w budżecie powiatu nie będzie to możliwe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń
w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci wodociągowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 317
w miejscowości Bojmie dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu
z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 273
w miejscowości Rososz dla inwestycji polegającej na budowie:

budynku mieszkalnego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
zjazdu z drogi powiatowej.
na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 152/240/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach za III kwartały 2009 r.
5. wyraził zgodę na przesunięcie środków z zadania pn: Memoriał Andrzeja Matusiaka
– Ciechanów, na zadanie pn: Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze – Litwa 2009 Ńiauliai
26 – 28.11.2009 r.
6. postanowił wesprzeć finansowo wydruk plakatów związanych z Koncertem
Charytatywnym poświęconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – „In Memoriał”.
7. postanowił o dofinansowaniu przygotowania publikacji informacyjno – promocyjnej
na temat Powiatu Siedleckiego, która zamieszczona zostanie w okolicznościowym albumie
poświęconym powiatom: „10 lat Polski Powiatowej w 20-leciu Samorządu Terytorialnego”.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Rudnik Duży o wykonanie nakładki
bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3650W o długości ok. 900 mb.
Wniosek złożony został zbyt późno /po 30 września/ i nie mógł być uwzględniony
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
pozytywnie uzgodnił projekt włączenia projektowanej przebudowy nawierzchni
drogi gminnej nr 361018W do drogi powiatowej nr 3612W planowanej
do realizacji w ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W
Suchożebry – Krynica”,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w celu budowy zjazdu
na działkę nr 369 w miejscowości Przywory Duże,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego
i przyłącza wody,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 115/1 w miejscowości
Borki Paduchy z drogi powiatowej nr 3636W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 143 w miejscowości
Wyłazy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, garażu, altany, przydomowej oczyszczalni ścieków,
zjazdu indywidualnego,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 530 w miejscowości
Zbuczyn z drogi powiatowej nr 3636W.
na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 153/241/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia starań władz
Akademii Podlaskiej w Siedlcach w zakresie przekształcenia Akademii Podlaskiej
w Siedlcach w Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Kłódzie w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilania
budynku mieszkalnego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości
Przesmyki, ul. 1-Maja w celu przebudowy istniejącej linii energetycznej
napowietrznej NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 189 w miejscowości
Kołodziąż dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku
mieszkalnego wraz z przebudową dachu, budową
zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 718, 719
w miejscowości Krześlin dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, budynku gospodarczego, studni, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji na części działki nr 535
w miejscowości Przesmyki,
zezwolił na zadysponowanie działki nr 666, właścicielem której jest
Powiat Siedlecki w celu wykonania przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego na działce nr 132 w miejscowości Wołyńce,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 70/5, 70/4, 70/2
w miejscowości Tarcze dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, budynku garażu, zbiornika na nieczystości ciekłe.
na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 154/242/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.

2. podjął uchwałę Nr 154/243/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2009 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 406, 411
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie:
zakładu stolarskiego z wiatą magazynową, zbiornika na ścieki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zbiornika
na nieczystości ciekłe - do realizacji na działce nr 5 w miejscowości
Stara Dąbrówka,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 47/4 w miejscowości
Kępa dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu z drogi powiatowej
nr 3656W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów
w celu umieszczenia przyłącza izolowanego linii napowietrznej NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości
ciekłe - do realizacji na działce nr 739 w miejscowości Łupiny,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Wólka Wiśniewska w celu umieszczenia linii napowietrznej NN, zasilającej
działki nr: 305, 306,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 370/1, 370/2, 370/3,
370/4 wydzielonych z działki nr 370 oraz działki nr 372, położonych
w miejscowości Cielemęc dla inwestycji polegającej na budowie: pięciu
budynków mieszkalnych, pięciu zbiorników na nieczystości ciekłe,
zjazdu z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 240/6
w miejscowości Domanice Kolonia dla inwestycji polegającej na nadbudowie
istniejącego budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe, rozbudowę budynku
oraz przebudowę dachu,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu budowy
przyłącza kablowego NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 152/12 w miejscowości Skórzec,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1272/2
w miejscowości Trzemuszka dla inwestycji polegającej na budowie domu
jednorodzinnego ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości
Laskowice w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilenia
budynku mieszkalnego na działce nr 202/2,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 718 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe,
wyraził zgodę na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Nakory w ramach PROW.
4. podjął uchwałę Nr 154/244/09 w sprawie określenia wykazu zadań na 2010 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.

5. postanowił o ufundowaniu pucharów dla zwycięzców z terenu powiatu, etapu
rejonowego XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
6. postanowił przeznaczyć środki finansowe na 2010 r. dla Telewizji Powiatowej
TVPOWIAT, za promocję Powiatu na antenie telewizji w 2010 r.
7. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu:
projekt uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Siedleckiego,
projekt uchwały Rady w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.,
projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 r.,
projekt uchwały Rady w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie
zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2009 r.
1. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
2. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy
Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2010 r.
3. nie wyraził zgody na umorzenie odsetek od niezapłaconych faktur wystawionych
przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach
za świadczone usługi, z uwagi na brak podstaw prawnych.
4. obniżył cenę wywoławczą samochodu ŃKODA o 20 %.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Rzążew w sprawie remontu
drogi powiatowej nr 3640W. Z uwagi na późne złożenie wniosku, może
on być wzięty pod uwagę w 2010 r., przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2011 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Drażniew
w celu umieszczenia kabla energetycznego do działki nr 446,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 231, 1799/2
w miejscowości Ozorów z drogi powiatowej nr 3645W,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie z przebudową budynku świetlicy wiejskiej oraz
szczelnego zbiornika na ścieki do realizacji na działkach nr: 418/1, 418/2,
414/4, 414/5, 414/7, 414/8 w miejscowości Żeliszew Duży,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
w celu umieszczenia przyłącza gazu,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
w celu wykonania przyłącza gazowego,

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej i budowie linii
energetycznej NN w miejscowości Przesmyki,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii energetycznej NN w miejscowości Gołąbek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni, bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe – do realizacji na działce nr 1395/1
w miejscowości Gołąbek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu,
budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe –
do realizacji na działce nr 667 w miejscowości Kłódzie,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego,
studni, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe – do realizacji
na działkach nr: 294/2, 294/13 w miejscowości Dąbrówka Stany,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 263 w miejscowości
Borki dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej Wiśniew –
Kaczory”,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu umieszczenia przewodów linii NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Laskowice w celu podwieszenia i zawieszenia dwóch lamp przy drodze
powiatowej.
6. przyznał nagrodę pieniężną pracownicy Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach, za działalność kulturalną na terenie powiatu.
7. przyznał nagrodę pieniężną dyrektorowi Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach, za upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie
powiatu w 2009 r.
na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 156/245/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
rzeczowo – finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2009 r.
2. zapoznał się z opinią prawną, dotyczącą wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia br. w sprawie przygotowania projektu uchwały
Rady Powiatu dotyczącego konieczności wprowadzenia zmian do obecnego systemu
kształcenia zawodowego. Zarząd postanowił nie uruchamiać dalszych procedur
w przedmiotowej sprawie.
3. przyznał nagrodę pieniężną za działalność kulturalną na terenie
Powiatu Siedleckiego w 2009 r.

4. podjął uchwałę Nr 156/246/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia
przez Gminę Siedlce dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na kontynuowanie zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Jasionka w celu umieszczenia dwóch słupów linii
napowietrznej NN,
zezwolił na wykonanie prac polegających na wymianie załamanego przepustu
istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W na działki nr: 617, 618, 619,
620, 621 w miejscowości Krześlin,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3653W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce nr 29
w miejscowości Olszyc Włościański,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa w celu przebudowy słupa linii NN,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przebudowy odcinka drogi gminnej nr 361018W Suchożebry – Krynica
o dł. 5500 m.,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 88 w miejscowości
Nowa Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
zjazdu z drogi powiatowej,
zezwolił na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice w celu umieszczenia przyłącza
napowietrznego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Czuryły
w celu umieszczenia linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza kablowego
ziemnego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy
w celu umieszczenia energetycznego kabla ziemnego dla zasilania działki
nr 322/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Joachimów w celu budowy linii napowietrznej NN.
6. podjął uchwałę Nr 156/247/09 w sprawie określenia wykazu zadań na 2010 r.
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
7. zaakceptował projekt aneksu nr 2 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008
z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych
powiatów kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w działającym na terenie powiatu
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.
8. postanowił o umorzeniu należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci
w rodzinie zastępczej.
9. podjął uchwałę Nr 156/248/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.

na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 157/249/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 157/250/09 w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków
na zadania w 2010 r.
3. rozpatrzył wniosek dotyczący odszkodowania za działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako nr 287/6, o powierzchni 0,0267 ha położoną
w miejscowości Pruszyn gmina Siedlce.
4. wyraził zgodę na udostępnienie nieodpłatnie noclegów w Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach dla 10-12 osób, uczestników sesji naukowej poświęconej
tematyce szlachecko – ziemiańskiej, która odbędzie się w dniach 7 i 8 maja 2010 r.
5. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka - w wysokości 50 %
stawki żywieniowej w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 25 czerwca 2010 r., przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
6. postanowił o ufundowaniu nagród uczestnikom VIII Konkursu Recytacji Poezji
i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej.
7. postanowił o ufundowaniu nagród uczestnikom II Festiwalu Kolęd
i Pastorałek KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA.
8. postanowił o dofinansowaniu:
XXX konkursu literackiego dla młodzieży,
Wystawy Malarstwa Izy Staręgi,
Spotkania wigilijnego dla rodzin ubogich.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3617W w celu przebudowy skrzyżowania
w miejscowości Żabokliki,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3622W w celu wymiany przewodów linii NN
napowietrznej na przewody izolowane,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3622W w miejscowości Przesmyki w celu
wykonania wymiany: słupa energetycznego, przewodów linii napowietrznej.
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 158/251/10 w sprawie opracowania informacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2010 rok oraz planu
finansowego Starostwa Powiatowego i planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 159/252/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2010 r.

2. podjął uchwałę Nr 159/253/10 w sprawie ustalenia zadaniowo – finansowego planu
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Siedlcach na 2010 r.
3. podjął uchwałę Nr 159/254/10 w sprawie ustalenia planu wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. /dział 710,
rozdział 71030/.
4. podjął uchwałę Nr 159/255/10 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 710, rozdział 71013/.
5. podjął uchwałę Nr 159/256/10 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 710, rozdział 71014/.
6. podjął uchwałę Nr 159/257/10 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. /dział 010, rozdział 01005/.
7. postanowił o ufundowaniu nagrody, dla zespołu z terenu powiatu siedleckiego –
uczestnika XXX Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych,
który odbędzie się w dniach 24 – 25 kwietnia br. w Warszawie.
8. przyjął:
sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
za 2009 r.,
informację z działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
9. rozpatrując prośbę prezesa UKS TRAPEZ w Łysowie postanowił ufundować
nagrody oraz puchary dla uczestników:
Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej szkół podstawowych i gimnazjów,
XI Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego szkół podstawowych
i gimnazjów.
10.wyraził zgodę na całkowite zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka
przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
11.wyraził zgodę na umieszczenie logo Powiatu w materiałach promocyjnych
dotyczących wystawy fotograficznej pt: MAGICZNE MIEJSCE, organizowanej na terenie
obiektu NoveKino w dniach od 1 do 28 lutego br., w związku z obchodami XXV – lecia
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Starosta Siedlecki
postanowił o objęciu honorowego patronatu nad wystawą.
12.postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników XI Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych, odbędzie się w dniach 23 – 24 kwietnia br.
w Borkach Wyrkach.
13.postanowił o wsparciu organizacji konferencji naukowej pn: PROEKOLOGICZNE
METODY UPRAWY WARZYW – PROBLEMY I PERSPEKTYWY, organizowanej przez
Katedrę Warzywnictwa Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

14.postanowił o umorzeniu odsetek od nieterminowych płatności w 2009 r.,
za wynajem garażu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
15.rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowościach: Wiśniew, Kaczory,
Gostchorz,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej nr 361109W
w miejscowościach: Mroczki, Śmiary,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3619W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce nr 269 w miejscowości Nasiłów,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 70/5 w miejscowości
Tarcze z drogi powiatowej nr 3666W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 287/12 w miejscowości
Pruszyn z drogi powiatowej nr 3632W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości
ciekłe – do realizacji na działce nr 638 w miejscowości Łupiny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku mieszkalnego
na sklep spożywczo – przemysłowy, budowie bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe – do realizacji na działce nr 66 w miejscowości
Stara Dąbrówka.
na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań
z realizacji uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą
o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 160/258/10 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu powiatu na 2010 r.
3. postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników Regionalnego Halowego
Turnieju Piłki Nożnej DZIKICH DRUŻYN Sokolik 2010.
4. przyjął:
informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań
biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2009 r.,
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009” w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki,
informację o pracy Delegata Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośba o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. przyjął DZIAŁANIA PROMOCYJNE POWIATU SIEDLECKIEGO W ROKU 2010.

6. postanowił o ufundowaniu pucharów i nagród dla laureatów plebiscytu
na najpopularniejszych sportowców i trenerów minionego roku.
7. podjął decyzję o podpisaniu umowy na 2010 r. o współpracy w dziedzinie promocji
Powiatu Siedleckiego przez Katolickie Radio Podlasie.
8. postanowił ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu pt:
KOLĘDOWAĆ MAŁEMU. który odbędzie się w dniu 22 stycznia br. w Siedlcach.
9. podjął uchwałę Nr 160/259/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi powiatowej dotychczasowej kategorii.
10. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1196
w miejscowości Dziewule dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego z garażem, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu
z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 705
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na rozbudowie
istniejącego budynku mieszkalnego o klatkę schodową,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 199
w miejscowości Wola Wodyńska dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 300/2
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na budowie
budynku garażowo – składowego,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 343/2 w miejscowości
Pruszyn z drogi powiatowej nr 3632W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalno – agroturystycznego, budynku
gospodarczo – garażowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
studni wierconej – do realizacji na działce nr 218 w miejscowości Myrcha,
zmienił decyzję nr D.7332-63/05 z dnia 11.04.2005 r. Zarządu Powiatu
w Siedlcach, w części dotyczącej lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn.
11.rozpatrując wnioski wyraził zgodę na przekroczenie 1/12 planowanych wydatków
w miesiącu styczniu i lutym br. dla jednostek:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
12.postanowił przekazać Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach umową darowizny następujący sprzęt:
Program komputerowy – Zintegrowany System Zarządzania Kryzysowego
SRK 2002,
Meble,
Klimatyzator Split 6,3 kW,
Klimatyzator Split 2,8 kW.

Ponadto Zarząd postanowił o przedłużeniu do 31 grudnia 2010 r. umowy użyczenia
dotyczącej przekazania Komendzie Miejskiej sprzętu tj: zestawu komputerowego i programu
DAN MAP.
na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 161/260/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
rzeczowo – finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2010 r.
2. wyraził zgodę na udostępnienie Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach na sympozjum naukowe w dniu 23 kwietnia br.
3. postanowił o ufundowaniu pucharów, nagród i medali dla laureatów
II Powiatowego Festiwalu Piłki Siatkowej.
4. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych szkoły zaocznej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr roku szkolnego 2009/2010.
5. przyjął propozycję podziału środków finansowych na inwestycje powiatowe /drogi
powiatowe/ zlokalizowane na terenie powiatu siedleckiego na lata 2010 – 2014 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w celu
umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Nowaki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 327/2
w miejscowości Wilczonek dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 294/2, 294/13
w miejscowości Dąbrówka Stany z drogi powiatowej nr 3605W,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku szkoły
i budynku domu nauczyciela wraz ze zmianą sposobu użytkowania na „dom
seniora z centrum rehabilitacji i odnowy biologicznej”, budowie budynku
gospodarczego, budowie altany koncertowej, budowie parkingu dla
30 samochodów osobowych, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe
o poj. 10 m3 , budowie zbiornika gazowego o poj. 2700 l., budowie
i przebudowie przyłączy: wodno – kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego –
do realizacji na działce nr 113 w miejscowości Wola Wodyńska,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej NN z przyłączem
kablowym do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na
działkach nr: 782, 753/5, 781/1, 1085/3, 1091 położonych w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy,
odmówił zgody na budowę: linii SN, stacji transformatorowej, linii NN
w pasie drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Mokobody,

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej NN do zasilania
budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr: 374, 376,
378, 392, 380, 587/1, 587/2 położonych w miejscowości Grodzisk,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 531 w miejscowości
Tęczki dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego, budynku
gospodarczego, zbiornika na nieczystości.
na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 r.
1. 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.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2010 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął sprawozdania: 1 - z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowo –
opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Siedlecki za 2009 r., 2 - z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki za 2009 r.
i postanowił przekazać:
Radzie Powiatu w Siedlcach,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
Związkom Zawodowym,
Dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki.
4. przyjął:
informację nt. zasobności gleb w powiecie siedleckim,
sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego
w 2009 r.,
sprawozdanie z realizacji projektów konkursowych w ramach Rządowego programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” Działanie III.3. Uspołecznienie szkoły oraz
wzmacnianie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”,
informację na temat realizacji zlecania przez Powiat Siedlecki Stowarzyszeniu
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzenia Domu Pomocy Społecznej
w Ptaszkach,
sprawozdanie z realizacji w latach 2007 – 2009 Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
informację o działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach w zakresie zagrożeń pożarowych oraz ochrony przeciwpożarowej
na terenie powiatu siedleckiego w 2009 r.,
informację z działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej
w 2009 r.,

informację o działalności Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2009 r.
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
5. podjął uchwałę Nr 162/261/10 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2010 r. w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6. podjął uchwałę Nr 162/262/10 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2010 r. w sferze kultura fizyczna i sport.
7. podjął uchwałę Nr 162/263/10 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2010 r. w sferze turystyki.
8. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako nr 537/6, o powierzchni 0,0363 ha położoną w miejscowości Pruszyn,
gmina Siedlce.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 45/1 w miejscowości
Dąbrówka Stara z drogi powiatowej nr 3606W,
stwierdził wygaśnięcie decyzji na rzecz Wójta Gminy Paprotnia nr D.733252/07 z dnia 29.10.2007 r., zezwolił Związkowi Komunalnemu PAPROTNIA
na kontynuację zajęcia pasa drogi nr 3618W, ustalił opłatę na rzecz Związku
Komunalnego PAPROTNIA w wysokości 105,12 zł,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W, działka nr 182
w celu budowy przyłącza NN dla potrzeb budynku gospodarczego na działce
nr 172/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W, działka nr 491
w celu wymiany przewodów w istniejącej linii napowietrznej NN na odcinku
od stacji transformatorowej do słupa na działce nr 466/1,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN oraz sieci
elektroenergetycznej NN, budowie sieci elektroenergetycznej NN, na działkach
nr: 314, 317, 320, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 328/2, 373 w miejscowości
Żelków.
na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2010 r.
1. podjął uchwałę Nr 163/264/10 w sprawie zmiany planu wydatków
na zadania w 2010 r.
2. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę nr 287/6 położoną
w miejscowości Pruszyn.
3. zaakceptował wysokość odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako nr 422/2, położoną w miejscowości Stok Ruski.

4. zaakceptował propozycję przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom
jednostek oświatowych:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
5. zatwierdził aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2009/2010.
6. wyraził zgodę na 50% zwolnienie z odpłatności za wyżywienie dziecka
przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim –
w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010 r.
7. wyraził zgodę na przekroczenie w miesiącu lutym br. o 1/12 planu zasilenia
dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 143 w miejscowości
Wyłazy z drogi powiatowej nr 3610W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w celu budowy
przyłącza podpartego NN dla potrzeb budynku na działce nr 77 ,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3624W w celu
przebudowy istniejącej linii NN dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce nr 204/4,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe – do realizacji na działach nr: 845, 846
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 798/1, 798/2,
798/3, 798/4 w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie
budynków mieszkalnych z garażami.
na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010 r.
1. postanowił o wypłaceniu odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako nr 103/1 o powierzchni 0,0125 ha, położoną w miejscowości
Błogoszcz, gmina Siedlce.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku inwentarskiego z częścią gospodarczą oraz budowie
zbiornika na gnojowicę – do realizacji na działce nr 397/2 w miejscowości
Wólka Łysowska,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie zjazdu –
do realizacji na części działki nr 472/1 w miejscowości Wólka Łysowska,
zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3654W w miejscowości
Gostchorz – działka nr 457, sieci gazu średniego ciśnienia,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 218 w miejscowości
Myrcha z drogi powiatowej nr 3634W,

zezwolił na zmniejszenie z 8 m do 6 m odległości linii zabudowy projektowanej
odbudowy budynku gospodarczego na działce nr 338/2 w miejscowości
Łęczycki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego,
przydomowej oczyszczalni ścieków – do realizacji na działkach nr: 540, 541,
542/2 w miejscowości Ozorów,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej
na budowie biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków na działce
nr 326 w miejscowości Żelków, budowie sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompownikami i kolektorami tłocznymi na działkach nr: 326, 327, 373,
369, 371, 372, 375, 378, 366, 367 w miejscowości Żelków,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości
Nowaki z włączeniem do sieci wodociągowej w miejscowości Czerniejew
na działkach nr: 459, 464/2, 458/1, 450/2, 447, 454, 453, 455 w miejscowości
Nowaki oraz na działkach nr: 795, 789 w miejscowości Czerniejew, budowie
sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i kolektorem tłocznym
dla miejscowości Nowaki z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Czerniejew na działkach nr: 459, 464/2, 458/1, 450/2, 447, 454,
453, 455, 192 w miejscowości Nowaki oraz na działkach nr: 797/3, 795, 789
w miejscowości Czerniejew,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 1225/2 w miejscowości
Mokobody z drogi powiatowej nr 3661W.
3. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2010 r.,
zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.,
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
skierował również:
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Siedlecki
za 2009 r.,
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”,
sprawozdanie z realizacji projektów konkursowych w ramach Rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Działanie III.3. Uspołecznianie szkoły
oraz wzmacnianie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”,
informację o działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach w zakresie zagrożeń pożarowych oraz ochrony przeciwpożarowej
na terenie powiatu siedleckiego w roku 2009,
informację o działalności Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2009 r.,
informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2009 r.,

informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach
w 2009 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2010 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr XXVII/158/09
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 r. 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
pod obrady na najbliższej sesji Rady.
2. zaakceptował projekt aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 1/09 zawartego w dniu
30 października 2009 r., w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowościach: Czuryły, Cielemęc w celu przebudowy i budowy linii
energetycznej napowietrznej NN,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 1395/1 w miejscowości
Gołąbek z drogi powiatowej nr 3605W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 1272/2 w miejscowości
Trzemuszka z drogi powiatowej nr 3604W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie dwóch ziemnych stawów rybnych, do realizacji na działkach nr:
357, 358, 359, 360 w miejscowości Tworki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 68 w miejscowości
Księżopole Smolaki dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
gospodarczego o wiatę na sprzęt rolniczy,
odmówił zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów, działka nr 770 w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej.
4. przyjął zmiany w planie inwestycyjnym Powiatu Siedleckiego przedłożone przez
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Stoku Lackim na lata
2010 – 2013.
5. postanowił o zamieszczeniu reklamy Powiatu Siedleckiego na „Mapie regionu”
/mapa samochodowo – administracyjno – krajoznawcza/ - dodatku do Życia Siedleckiego.

