SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2009 r.
1. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na okres 6 miesięcy,
tj. od 27 lipca br. do 27 stycznia 2010 r., w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego.
2. postanowił ufundować zakup strojów dla Amatorskiego Zespołu Ludowego
działającego przy Świetlicy Wiejskiej w Gręzowie.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 370/2
w miejscowości Paprotnia dla inwestycji polegającej na budowie dwóch
silosów zbożowych,
zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką brukową
zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W na działkę nr 471 w miejscowości Bojmie,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowościach:
Dąbrówka Ług, Gołąbek, Skórzec w celu prowadzenia robót polegających
na wykonaniu sieci wodociągowej,
uchylił decyzję nr D.7332-1-25/09 z dnia 23.06.2009 i umorzył postępowanie,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3666W w celu
umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce nr 456/5 w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił na budowę zjazdu do projektowanego parkingu na działce nr 2080
w miejscowości Mordy z drogi powiatowej nr 3677W,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Pustki w celu wybudowania linii napowietrznej NN do zasilania budynku
mieszkalnego na działce nr 73,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii NN do zasilania budynku na działce nr 476
w miejscowości Korczew oraz zamontowania urządzeń oświetlenia ulicznego,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Świniary w sprawie przebudowy drogi
powiatowej nr 3937W o długości 880 mb. Zarząd widzi potrzebę przebudowy
drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu w bieżącym roku
nie będzie to możliwe,
wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego działki nr 305 położonej przy
drodze powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska.
na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 133/207/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Siedlcach.
2. postanowił dofinansować ufundowanie sztandaru dla Komendy Policji w Siedlcach.
3. rozpatrując wnioski postanowił:

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu na działkę nr 369 w miejscowości
Przywory Duże z drogi powiatowej nr 3635W,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3635W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku na działce nr 369 w miejscowości Przywory Duże,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
ul. Poręby w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 548, 547, 624
w miejscowości Chlewiska dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu
z drogi powiatowej nr 3605W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego na działce nr 164/2 w miejscowości
Głuchówek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1118
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na: budowie budynku
inwentarskiego, rozbudowie istniejącego budynku składowo – magazynowego
na pasze.
4. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działki oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków jako nr: 228/5 o pow. 0,0883 ha i 228/7 o pow. 0,0143 ha położone
w miejscowości Radzików Kornica.
5. podjął uchwałę Nr 133/208/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2009 r.
6. podjął uchwałę Nr 133/209/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2009 r.
na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 134/210/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 134/211/09 w sprawie udzielenia upoważnienia
Pani Annie Hołowni – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
3. rozpatrując prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej o dofinansowanie warsztatów
terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z Powiatu Siedleckiego w dniach
2 – 6 września 2009 r., postanowił przyznać środki finansowe na zakup koszulek.
4. negatywnie odniósł się do propozycji TV Siedlce.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na wykonanie rowu odwadniającego i zakup rur do przebudowy
przepustu na odcinku łączącym drogę powiatową nr 3656W z drogą nr 2,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 667, 672
w miejscowości Wólka Wiśniewska,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 85/5
w miejscowości Stara Dąbrówka,

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 733
w miejscowości Dąbrowa,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 250, 252
w miejscowości Laskowice,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii SN i NN na działkach
w miejscowości Suchożebry,
wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi nr 3645W oraz drogi 3605W w celu
prowadzenia robót dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi nr 3639W w miejscowości Mogielnica
w celu wykonania linii energetycznej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 524/1
w miejscowości Wólka Wiśniewska,
wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3605W w celu budowy
linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowaki,
wyraził zgodę na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w poboczu
drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie,
wyraził zgodę na wykonanie prac polegających na poszerzeniu i utwardzeniu
kostką zjazdu z drogi nr 3617W na działkę nr 10/10 w miejscowości Żabokliki.
na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 135/212/09 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej
w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 3663W Łysów – (Hruszew) – Tokary – Drażniew –
Laskowice (nr ew.511) na odcinku skrzyżowania z drogą gminną nr ew.133.
2. podjął uchwałę Nr 135/213/09 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
3. przyznał dodatek motywacyjny:
- dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach i dyrektorowi
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 20%
stawki wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy t.j. od dnia 1.09.2009 r.
do dnia 28.02.2010 r.
4. przyznał środki finansowe na zakup nagród dla laureatów konkursów w zakresie
wiedzy ekologicznej oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju, pochodzących
z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach XVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem
Rolniczym i V Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
wyraził zgodę na zadysponowanie drogi powiatowej nr 3634W w celu zmiany
usytuowania istniejącego przyłącza napowietrznego zasilającego budynek
mieszkalny na działce nr 565 na nowo projektowany słup elektroenergetyczny,
wyraził zgodę na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3605W
Kotuń – Chlewiska w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem
sieci wodociągowej,
wyraził zgodę na przebudowę dwóch zjazdów na działkę nr ew.169/3
w m. Krynica, z drogi powiatowej nr 3612W oraz określił warunki techniczne,

wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica
w celu umieszczenia linii energetycznej kablowej,
wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W pomiędzy m. Kotuń
– Chlewiska w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W
w m. Czachy działka 569 w celu budowy przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce 484/1,
wyraził zgodę na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką
brukową istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W na działkę 227/1
w m. Ozorów.
na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2009 r.
1. negatywnie odniósł się do prośby Fundacji Gazety Podlaskiej
im. Profesora Tadeusza Kłopotowskiego, z uwagi na brak środków finansowych
w budżecie Powiatu w 2009 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
wyraził zgodę na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w m. Przywory Duże
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce 711/1,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia do realizacji
w m. Borki Kosiorki na działkach 101/1, 80/2, 47,
wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu na działki nr:.418/1, 421/1, 423/1,
425/1 w m. Nowe Opole z drogi powiatowej nr 3608W oraz ustalił warunki
techniczne,
wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu na działkę nr ew. 242 w m. Helenów
(działka leśna) z drogi powiatowej nr 3648W oraz ustalił warunki techniczne,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 350
położonej w m. Szczeglacin dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budowę zbiornika ścieków,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, budowie bezodpływowego zbiornika na
nieczystości płynne przewidzianego do realizacji na dz.142 położonej w m. Tworki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie stodoły
przewidzianego do realizacji na dz. 658/1 i 658/2 w m. Stare Okniny,
wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu na działkę nr ew.110 w m. Ptaszki
z drogi powiatowej nr 36329W oraz ustalił warunki techniczne,
uchylił decyzję dotyczącą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
z uwagi na obarczenie wniosku błędem,
wyraził zgodę na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W oraz drogi
nr 3605W w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami,
wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu na działkę nr ew. 667, 672
w m. Wólka Wiśniewska z drogi powiatowej nr 3634W oraz ustalił warunki
techniczne.
3. podjął uchwałę Nr 136/214/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2009 r.
1. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w I półroczu 2009 r.
2. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu ram do plakatów o tematyce kulturalno –
społecznej, wystawianych we wrześniu br. w Oranienburgu.
3. postanowił pokryć koszty zakupu medali i pucharów dla uczestników
Zawodów Strzeleckich organizowanych w Kotuniu.
4. wyraził zgodę na umorzenie należności wraz z odsetkami dla rodziców dzieci
przebywających w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
5. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów konkursów pn:
NAJŁADNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ oraz NAJŁADNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA
organizowanych w ramach „Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej”,
które rozstrzygnięte zostaną podczas festynu DOKOPINY ZIEMNIAKA.
6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako nr 487/1, o pow. 0,0679 ha, położoną w miejscowości Wólka Leśna, nakazał
byłym właścicielom rozbiórkę ogrodzenia w terminie do 31 .12.2009 r. oraz pozostawienie
pasa zieleni bez zmian.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 113 w miejscowości
Wola Wodyńska dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie
istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na niepubliczny dom opieki społecznej, nadbudowie i zmianie sposobu
użytkowania istniejącego domu nauczyciela na budynek socjalny, budowie
budynku gospodarczego, budowie altany koncertowej, budowie parkingów
dla 30 samochodów osobowych, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie gruntu pasa drogowego w celu lokalizacji
przyłącza wodociągowego w pasie drogi nr 3940W na działkę nr 416
w miejscowości Krześlinek,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3940W w miejscowości Krześlinek
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza gazu
średniego ciśnienia,
zezwolił Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy Mińsk Mazowiecki na zajęcie pasa drogi nr 3940W w terminie
12.08.2009 r. do 31.12.2039 r., w celu umieszczenia sieci gazociągu
i przyłącza gazu,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3635W w miejscowości Przywory Duże
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy i płody rolne,
do realizacji na działkach nr: 899/1, 900 w miejscowości Stare Okniny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego na działce nr 371/1 w miejscowości
Mościbrody,

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
w miejscowościach: Skarżyn, Dobrzanów, Kłódzie, z włączeniem do sieci
wodociągowej w miejscowości Ozorów.
na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2009 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. przyjął:
informację o pracy Wydziału Budownictwa w kontekście obowiązujących
przepisów prawnych w okresie I – VI 2009 r.,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach wraz z informacją o realizacji zadań finansowanych ze środków
PFRON w I półroczu 2009 r.,
informację nt. stanu melioracji, potrzeb odbudowy i planowanych inwestycji
melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego wg stanu na 1 sierpnia 2009 r.,
sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2009 r.,
informację nt. pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach w I półroczu 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 3635W na działkę nr 369 w miejscowości Przywory Duże,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Gołąbek
w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 428/6,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3606W w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy w celu budowy linii NN dla potrzeb budynku
na działce nr 735/5,
zezwolił na zmianę decyzji nr: D.7332-25/07 z dnia 28.08.2007 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Gołąbek
w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 72/6
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie
budynku jednorodzinnego,
decyzja w sprawie wniosku mieszkańców wsi Broszków i Tymianka dotyczącego
przebudowy drogi powiatowej nr 3607W zostanie podjęta podczas
opracowywania budżetu powiatu na 2010 r.
na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2009 r.
1. 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 pod obrady Rady.

2. podjął uchwałę Nr 139/215/09 w sprawie przyjęcia „Informacji opisowej
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2009 r.” i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach.
3. podjął uchwałę Nr 139/216/09 w sprawie przyjęcia „Informacji z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2009 r. samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
5. podjął uchwałę Nr 139/217/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2009 r.
6. postanowił o ufundowaniu nagród dla rolników prezentujących osiągnięcia
w hodowli bydła mlecznego. Nagrody wręczone zostaną podczas XVI Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym.
7. przyjął:
Informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego,
Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze br.,
Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w I półroczu br.,
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza br.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
8. postanowił o zwołaniu w dniu 31 sierpnia br., o godz. 1100 sesji Rady Powiatu
z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach,
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań
inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych,
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy (zmniejszania) z uiszczania opłaty
z tytułu wymiany dokumentów.
9. postanowił zabezpieczyć środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej
nr 3660W, od drogi Kotuń – Oleksin – Bojmie – Sosnowe na odcinku Albinów Żdżar - Sosnowe.
na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 140/218/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.

2. przyjął informacje:
działalności Zakładu w Żelkowie Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,
Urzędu Marszałkowskiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych
na terenie powiatu siedleckiego i stopnia ich wykorzystania,
Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie
Narodowego Funduszu Zdrowia na temat zabezpieczenia dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o zabezpieczenie w budżecie powiatu
na 2010 r. środków na modernizację drogi powiatowej nr 3617W.
W przyszłym roku planowana jest przebudowa w/w drogi – w przygotowaniu
jest dokumentacja dotycząca przebudowy. Złożony został wniosek o środki
finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 661 w miejscowości
Korczew z drogi powiatowej nr 2044W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 47/4 w miejscowości Kępa
z drogi powiatowej nr 3659W,
zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu na działkę nr 85/5 w miejscowości
Stara Dąbrówka z drogi powiatowej nr 3606W,
zezwolił na zadysponowanie gruntu działki nr 666 w celu wykonania przyłącza
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 153/3 w miejscowości
Wołyńce.
4. zaakceptował zmianę w statucie Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim.
5. rozpatrzył prośbę o odstąpienie od egzekucji zwrotu kosztów procesu, zasądzonych
przez Sąd Rejonowy w Siedlcach I Wydział Cywilny na rzecz Powiatu Siedleckiego.
Zarząd nie ma podstaw prawnych do odstąpienia od wykonania wyroku Sądu Rejonowego
w Siedlcach I Wydział Cywilny.
na posiedzeniu w dniu 7 września 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 141/219/09 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia odcinka drogi
na terenie Powiatu Siedleckiego kategorii drogi powiatowej i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew długości
10 100 mb na odcinkach:
Golice – Golice Kolonia długości 1700 mb
Paprotnia – Łozy długości 1700 mb
w miejscowości Trębice długości 1500 mb
od miejscowości Stary Bartków do miejscowości Korczew długości 5200 mb
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”
w partnerstwie z gminami: Siedlce, Paprotnia, Korczew i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
7. postanowił o ufundowaniu jednej z głównych nagród dla uczestników
XXX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w kwietniu 2010 r.
8. zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego szkoły dziennej i projekt organizacyjny
szkoły zaocznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na rok szkolny 2009/2010.
9. pozytywnie zaopiniował sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
za okres 1.01.2007 r. – 31.12.2008 r. dla gmin: Suchożebry, Wodynie, Mokobody, Siedlce,
Mordy, Skórzec.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 152 w miejscowości
Borki Kosy przy Szkole Podstawowej,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Cielemęc na działce nr 354,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Dziewule na działce nr 970,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 987 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczo – garażowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 417 w miejscowości
Cielemęc dla inwestycji polegającej na budowie budynku wiaty składanej oraz
dwóch silosów zbożowych,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 622/3 w miejscowości
Dziewule dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego, zbiornika
na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej,

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na dobudowie napowietrznej linii NN o długości 170 m, przyłącza
kablowego i złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Kępa,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne, studni wierconej – na działce nr 115/1 w miejscowości
Borki Paduchy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 299, 298
w miejscowości Modrzew, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
pieczarkarni, budowie zbiornika na ścieki technologiczne,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 700 w miejscowości
Trzemuszka dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika
na ścieki sanitarne,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 661
w miejscowości Ozorów,
zezwolił na zmniejszenie z 8 m do 6 m linii zabudowy projektowanej rozbudowy
budynku jednorodzinnego na działce nr 667 w miejscowości Kłódzie,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działki nr: 567/7, 567/4
w miejscowości Brzozów z drogi powiatowej nr 3614W.
11.zaakceptował projekt porozumienia z gminami w sprawie zimowego utrzymania
dróg powiatowych.
na posiedzeniu w dniu 15 września 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 142/220/09 w sprawie zmiany planu wydatków
na zadania w 2009 r.
2. zatwierdził aneks Nr 1 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2009 – 2010.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek o wykopanie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn – od posesji nr 42 do mostu na rzece Zbuczynce.
Zarząd nie widzi potrzeby kopania rowu.
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 176
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3635W w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce nr 526
w miejscowości Czachy,
zezwolił Wójtowi Gminy Zbuczyn na zajęcie pasa drogi powiatowej
nr 3637W w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby, w celu umieszczenia sieci
kanalizacji sanitarnej,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
ul. Poręby w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 1701/1 w miejscowości
Okniny Podzdrój z drogi powiatowej nr 3635W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowościach:
Jasionka, Borki Kosy w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
przyłącza kablowego NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W
w miejscowości Grabianów w celu budowy linii NN dla potrzeb budynków
na działkach nr: 163/7, 166/3, 166/4,
zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Domanice o zarezerwowanie środków
finansowych w budżecie powiatu na 2010 r. na modernizację drogi
powiatowej nr 3635W. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem radnego Powiatu o zarezerwowanie w budżecie
powiatu na 2010 r. środków finansowych na inwestycje drogowe na terenie
gminy Korczew. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planach
inwestycyjnych na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy dróg
powiatowych na terenie Gminy. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.
4. przyjął:
sprawozdanie nt. realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
Powiatu Siedleckiego” w 2008 r.,
sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2009 r.,
informację nt. realizacji porozumienia w sprawie przejęcia przez
Miasto Siedlce zadań w zakresie oświaty dot. doradztwa metodycznego
i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych Starostwa Powiatowego,
sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego
na lata 2005 – 2013” w 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady i skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.,
pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Siedleckiego kategorii drogi
powiatowej,
wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej
nr 3617W Siedlce – Korczew długości 10 100 mb na odcinkach:
1. Golice – Golice Kolonia długości 1700 mb

2. Paprotnia – Łozy długości 1700 mb
3. w miejscowości Trębice długości 1500 mb
4. od miejscowości Stary Bartków do miejscowości Korczew długości 5200 mb
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011” w partnerstwie z gminami: Siedlce, Paprotnia, Korczew,
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
skierował również:
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2009 r.,
informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. samorządowej
instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach”,
informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2009 r.,
sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza br.,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze br.,
informację nt. zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego,
informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 143/221/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska wraz z remontem
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W Przygody – Kownaciska – Mordy”
w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”
w partnerstwie z Gminą Suchożebry i skierował do Przewodniczącego Rady
z prośba o przedłożenie pod obrady najbliższej sesji Rady.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji pn: „Remont
drogi gminnej nr 360506W Olędy – Krynki - Hołubla długości 2 525 mb, od drogi powiatowej
nr 3626W Mordy – Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew
na odcinkach:
Olędy - Krynki do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1 225 mb
Olędy - Krynki do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1 300 mb
Remont skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W Siedlce – Korczew
w miejscowości Hołubla”

w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008- 2011”
w partnerstwie z Gminą Paprotnia i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą
o przedłożenie pod obrady najbliższej sesji Rady.
4. postanowił o zwiększeniu środków finansowych na dodatkowe roboty
na przebudowywanym obiekcie mostowym w miejscowości Zaliwie Piegawki.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planach inwestycyjnych
na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3602W.
Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Męczyn o kontynuację przebudowy
drogi powiatowej nr 3661W. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Żuków o pokrycie nawierzchnią
bitumiczną drogi powiatowej nr 3662W, naprawienie przepustów oraz wycięcie
krzaków. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2010 r.,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe na działkach nr: 204, 205 w miejscowości Głuchówek,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku na działce
nr 494/12,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kotuń
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3639W w miejscowości Kotuń
w celu umieszczenia linii napowietrznej do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 982/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu izolowanej linii
napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w celu umieszczenia linii
napowietrznej NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 81, 78/3, 83, 82
w miejscowości Żeliszew Podkościelny dla inwestycji polegającej na budowie
budynku gospodarczego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości
Drażniew w celu budowy przyłącza kablowego od słupa nr 2 – 4 linii
napowietrznej do szafy złączowo – pomiarowej na działce nr 446,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku gospodarczego, dwóch silosów na zboże i pasze –
na działce nr 164/2 w miejscowości Głuchówek.
6. zaakceptował wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., od dnia 1.12.2001 r.
do dnia 28.02.2009 r.

7. postanowił wynająć lokal dla Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
od dnia 1.03.2009 r. do dnia 31.08.2010 r.
8. postanowił dofinansować zadanie pn: „Przywrócenie ichtiofauny na obwodach
rybackich rzek Bug nr 4 i Liwiec nr 1 (w tym: Muchawka i Kostrzyń)”.
9. przyjął sprawozdania:
z realizacji w 2008 r. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
z realizacji w 2008 r. Projektu „Nowa szansa na przyszłość”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r.
1. pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu
Sportowego Iganie Nowe i wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych ujętych
w załączniku do umowy „SP” – 1/09 z dnia 4 lutego 2009 r. pkt E z zadania pn: „Puchar
Polski Kadetek” – Bydgoszcz, wrzesień 2009 r. na zadania:
Ogólnopolski Turniej „Warmii i Mazur” – Olsztyn listopad 2009 r.,
Jesienny Puchar Polski Juniorek – Kraśnik, listopad 2009 r.
2. postanowił o wpisaniu do harmonogramu imprez kulturalnych Powiatu na 2010 r.
festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą POKOLENIA – POKOLENIOM
organizowanego przez szkołę Podstawową w Czuryłach.
3. podjął decyzję o sfinansowaniu zakupu ciśnieniomierza OMRON i Q 142 dla
Oddziału Miejsko – Powiatowego w Siedlcach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
4. zatwierdził aneks do arkusza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
na rok szkolny 2009/2010.
5. odrzucił ofertę przystąpienia Powiatu do Klubu Samorządowego PAP.
6. pozytywnie zaopiniował Program Ochrony Środowiska dla gminy Siedlce
na lata 2009 – 2012.
7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
9. przyjął informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania
dróg powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2009/2010 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa dróg nr: 3656W, 3657W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu sieci wodociągowej z przyłączami,

zezwolił na zajęcie pasa dróg nr: 3656W, 3657W w celu umieszczenia sieci
wodociągowej z przyłączami,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego,
do realizacji na działce nr 6/3 w miejscowości Dąbrówka Stany,
zezwolił na zmniejszenie odległości z 8 m do 6 m linii zabudowy projektowanej
budowy budynku sklepu spożywczego na działce nr 66 w miejscowości
Stara Dąbrówka,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3933W w miejscowości Paprotnia w celu
wykonania linii energetycznej kablowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3933W w miejscowości Paprotnia w celu
umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Kotuń w celu
umieszczenia sieci wodociągowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Kotuń w celu
prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci wodociągowej,
zapoznał się z wnioskiem Wójta i Rady Gminy Mokobody o ujęcie w planach
inwestycyjnych na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy dróg
powiatowych na terenie Gminy. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.
na posiedzeniu w dniu 5 października 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 145/222/09 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. podjął uchwałę Nr 145/223/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2009 r.
4. podjął uchwałę Nr 145/224/09 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości.
5. postanowił pozostawić na dotychczasowych zasadach rozliczenie finansowe z tytułu
korzystania z Internetu.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
zapoznał się z wnioskiem radnej Powiatu o ujęcie w planach inwestycyjnych
na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3612W.
Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi: Łęcznowola, Kolonia Grodzisk,
Kolonia Pogonów oraz mieszkańców ul. Poręby w Zbuczynie o położenie
nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3637W. Decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2010 r.,

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry dotyczący przebudowy drogi
powiatowej nr 3611W w 2009 r. Zarząd widzi możliwość dofinansowania
zadania kwotą 70 000 zł, pod warunkiem przejęcia zadania przez Gminę,
zapoznał się z wnioskiem radnej Powiatu oraz Wójta Gminy Suchożebry
o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2010 r. zadania dotyczącego
przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy. Decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Brodki o ujęcie w planach
inwestycyjnych na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
nr 2259W. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2010 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Pałacowej w miejscowości Stok Lacki.
Zarząd nie przewiduje budowy chodnika po drugiej stronie drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Stok Lacki,
zapoznał się z wnioskiem radnego Powiatu o zabezpieczenie środków
finansowych na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2010 r.,
zapoznał się z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Stare Okniny o ujęcie w planach
inwestycyjnych na 2010 r. zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
nr 3656W. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2010 r.,
zezwolił na lokalizację przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3634W
służącego do przeprowadzenia wody ze stawu rybnego do stawu po drugiej
stronie drogi,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Zbuczyn,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 530
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie
stawu rybnego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc
Włościański – granica województwa w celu budowy linii kablowej NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 135
w miejscowości Nowa Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego i zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką zjazdu
z drogi powiatowej nr 3601W na działkę nr 312 w miejscowości Laskowice,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 200/1 w miejscowości
Wólka Soseńska.
7. postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2010 r. środki finansowe
na organizację Powiatowego Festiwalu Piłki Siatkowej.
8. pozytywnie odniósł się do wniosku o przyznanie nagród pieniężnych z okazji
Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Siedlecki:

dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim,
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
9. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu
Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 12 października 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 146/225/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
5. podjął decyzję o użyczeniu Gminom:
Suchożebry – pługa skośnego do zimowego utrzymania dróg,
Przesmyki – pługa czołowego do zimowego utrzymania dróg,
Korczew – pługa czołowego oraz piaskarki do zimowego utrzymania dróg.
6. wyraził zgodą na zmianę miejsca i kalkulacji kosztów ujętych w załączniku
do umowy Nr „SP” – 1/09 z dnia 4 lutego br. pkt E.
7. zaakceptował na rok szkolny 2009/2010 wysokość kosztów surowca przeznaczonego
na wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
8. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat rodziców dzieci, przebywających w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim zgodnie z przedłożonym wnioskiem.
na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 147/226/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 147/227/09 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg
na terenie Gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych.
3. zaakceptował projekt umowy użyczenia z firmą TRANS – ŻWIR sp. jawna z Siedlec.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 85/1, 85/2 w
miejscowości Olędy dla inwestycji polegającej na budowie: dwóch budynków
mieszkalnych, dwóch zbiorników na ścieki, dwóch zjazdów z drogi gminnej,
pozytywnie uzgodnił geometrię włączenia drogi gminnej nr 361108W do drogi
powiatowej nr 3654W,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 99/8 w miejscowości
Żelków Kolonia z drogi powiatowej nr 3606W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 513/2, 503, 508
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku gospodarczego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Gołąbek w celu budowy linii energetycznej NN oraz przyłącza kablowego dla
potrzeb budynku na działce nr 400/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3628W w celu budowy
przyłącza wodociągowego do działki nr 319,
ustalił warunki techniczne do projektowanej przebudowy nawierzchni włączenia
drogi gminnej Suchożebry – Krynica do drogi powiatowej nr 3612W.
5. zapoznał się z opiniami Komisji Rady i skierował do Przewodniczącego Rady:
projekty uchwał Rady w sprawie:
powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,
dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania
dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach,
powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych,
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
w roku 2010
przekazał również sprawozdania:
z realizacji w 2008 r. „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2002 – 2010”,
z realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
na lata 2007 – 2013,
na temat realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w 2008 r.
z realizacji w 2008 r. „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005 – 2013”,
z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych
w 2009 r.,

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. postanowił o umorzeniu należności, kosztów upomnienia oraz odsetek ustawowych
z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
na posiedzeniu w dniu 26 października 2009 r.
1. 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
pod obrady na najbliższej sesji Rady.
2. przyjął informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Siedleckiego za III kwartały 2009 r.
3. zapoznał się z założeniami do projektu planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Siedleckiego na 2010 r.
4. podjął uchwałę Nr 148/228/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady.
6. rozpatrzył wniosek Koła Łowieckiego PODLASIE o przyznanie środków unijnych na
introdukcję zająca. Zarząd nie przeznaczył środków finansowych na powyższy cel, ponieważ
nie posiada środków unijnych na introdukcję zająca.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu o wnikliwe rozpatrzenie
prośby dotyczącej odwodnienia działki nr 304, położonej w miejscowości
Zbuczyn przy drodze powiatowej nr 3636W. Zarząd podtrzymał wcześniejsze
swoje decyzje w przedmiotowej sprawie. Sprawa odwodnienia działki może
zostać rozwiązana kompleksowo przy przebudowie drogi powiatowej,
o dowiezieniu żwiru i wyrównaniu drogi powiatowej nr 3620W Starczewice –
Bużyska,
zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 622/3 w miejscowości
Dziewule z drogi powiatowej nr 3657W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na utwardzeniu kostką brukową placu, przewidzianego do realizacji na działkach
nr: 897, 898 w miejscowości Stare Okniny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na nieczystości
ciekłe – do realizacji na działce nr 821/7 w miejscowości Ozorów,
zatwierdził projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W na działkę
nr 47/7 w miejscowości Kępa,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb budynku na działce nr 216/1
w miejscowości Pruszynek,

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu wykonania
przyłącza wodociągowego do działki nr 531/2 w miejscowości Grubale.

