SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 marca 2009 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3664W, 3628W
w celu modernizacji terenu przy budynku szkolnym w miejscowości Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie i przebudowie ośrodka zdrowia w miejscowości
Korczew na działce nr 291/3,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3622W, w km 0+000 –
9+300 zlokalizowanej na działkach na terenie gmin: Mordy, Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczego, do realizacji na działce nr 761
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 24, 25
w miejscowości Nowa Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie
budynku gospodarczego i gospodarczo – składowego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 93/4
w miejscowości Oleksin dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, przydomowej oczyszczalni ścieków, zjazdu z drogi powiatowej,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 332 w miejscowości
Wólka Proszewska z drogi powiatowej nr 3661W,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce nr 620,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości
Wólka Leśna w celu umieszczenia przewodów linii energetycznej NN,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 200/1
w miejscowości Zaliwie Szpinki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego z częścią garażową,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 276 w miejscowości
Rososz dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 299 w miejscowości
Łęcznowola dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego
i wiaty,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Korczew w celu zawieszenia przewodu oświetleniowego,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości
Góry w celu podwieszenia przewodów linii NN na istniejących słupach.
2. pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie projektu „Nowa Szansa
na Przyszłość” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

na posiedzeniu w dniu 9 marca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 115/185/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2009 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie opinii dla Zarządu Powiatu
w Siedlcach o wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne zbycie
wszystkich lub części posiadanych przez Skarb Państwa akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął:
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2008 r.,
• informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki
oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za rok 2008
z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 180/2
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garażem i zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Zbuczyn w celu wykonania linii napowietrznej izolowanej do zasilania
przepompowni ścieków na działce nr 534,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 261 w miejscowości Jasionka
z drogi powiatowej nr 3636W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii napowietrznej NN – do realizacji w miejscowości
Żdżar,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie czterech odcinków sieci wodociągowej z przyłączami
o łącznej długości 2 500 m w miejscowościach: Bojmie, Żeliszew Duży,
Żeliszew Podkościelny,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej,
• pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie
udrożnienia przepustów usytuowanych w drogach powiatowych nr: 3671W,
3638W.
5. zaakceptował wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Piłsudskiego 40 w Siedlcach, przez Powszechną
Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 116/186/09 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2008 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 116/187/09 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach za 2008 rok”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Domanice
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. postanowił o ujęciu w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Powiatu Siedleckiego w latach 2009 – 2013 zadania pn: „Regionalny Projekt Turystyczny
Wschodniego Mazowsza”.
5. postanowił ufundować nagrody dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”, który odbędzie się 3 kwietnia br.
6. postanowił ufundować nagrody dla uczestników X Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się 29 i 30 kwietnia br.
7. wyraził zgodę na wypłatę nagród pieniężnych laureatom Nagrody Starosty
Siedleckiego za 2008 r.
8. postanowił o pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem i wydrukowaniem
plakatów oraz zaproszeń na koncert - wspomnienie pt. ODSZEDŁEŚ ALE JESTEŚ,
który odbędzie się w dniu 29 marca br. w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach o godz. 1800 .
9. postanowił dofinansować koszt wyżywienia uczestników sympozjum w dniu
24 kwietnia br. w ramach VII Tygodnia Międzynarodowego organizowanego
w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
10.przyjął:
• Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za 2008 r.,
• Informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników,
• Sprawozdanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim za 2008 r.,
• Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2008 r.,
• Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2008 r.,
• Informację nt. zrealizowanych inwestycji w zakresie dróg powiatowych
w 2008 r.,
• Informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w powiecie siedleckim
w okresie 2008/2009 r.,

•

Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2008 r.
• Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11.rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii NN, do realizacji w miejscowości Przesmyki,
• uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3686W na działkę
nr 168/1 w miejscowości Grabianów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 764 w miejscowości
Suchożebry dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
zbiornika bezodpływowego i zjazdu z drogi powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na dobudowie pomieszczeń i rozbudowie, wymianie drzwi, okien,
dociepleniu oraz budowie systemu solarnego, do realizacji w zabudowie usług
kultury na części działki nr 339/3 w miejscowości Chlewiska,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego
na budynek świetlicy wiejskiej oraz budowie zbiornika na nieczystości ciekłe –
na działce nr 622/4 w miejscowości Dziewule,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie centralnego placu i otoczenia kościoła
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku,
• pozytywnie zaopiniował projekt budowlany dotyczący budowy pasywnej części
traktu światłowodowego relacji: BB 13122 Siedlce Roskosz – BB 11085
Maciejowice, w miejscowościach na terenie gmin: Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości
Łysów w celu wykonania linii napowietrznej do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 370/2,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Kotuń w celu wykonania linii napowietrznej do zasilania budynku mieszkalnego
na działce nr 982/4.
na posiedzeniu w dniu 23 marca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 117/188/09 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 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 posiedzenie merytorycznej Komisji.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii napowietrznej ŚN wraz z przyłączem oraz budowie
stacji transformatorowej – do realizacji na działkach nr: 37, 36, 35, 14
w miejscowości Ozorów,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku szkoły
i budowie boiska wielofunkcyjnego oraz przebudowie istniejącego zjazdu
z drogi powiatowej – ul. Narutowicza i budowie dwóch zjazdów z dróg
powiatowych – do realizacji na działkach nr: 695, 696 w miejscowości
Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 176 w miejscowości
Pliszki dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego
wraz ze zmianą konstrukcji dachu,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 353/1
w miejscowości Rudnik Duży dla inwestycji polegającej na rozbudowie
i nadbudowie budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 91/1
w miejscowości Wola Serocka dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 193 w miejscowości
Januszówka dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 177, 179, 180, 182,
182/2, 184 w miejscowości Zaliwie Piegawki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 172/3
w miejscowości Kępa dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działkach nr: 138/1, 140/3,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 374 w miejscowości Jasionka,
• rozpatrzył wniosek dotyczący regulacji stanu prawnego działki nr 356
w miejscowości Przygody, położonej przy drodze powiatowej nr 3616W.
Zarząd zadecydował o zleceniu opracowania podziałowej dokumentacji
geodezyjnej dla działek nr: 356, 357, 358, 914, 359 w obrębie Przygody
i wydzielenie gruntu zajętego pod drogę powiatową.
na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 118/189/09 w sprawie udzielenie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności powiatu realizowanej przez
Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Żabokliki dotyczący odtworzenia
rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr 3617W, na odcinku
od skrzyżowania w Żaboklikach w kierunku Golic. Zarząd widzi potrzebę

•

•
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•

udrożnienia rowu. Sprawa odprowadzenia wody zostanie rozpatrzona
kompleksowo - z gminą Siedlce,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Chlewiska dotyczący wykonania
stabilizacji części drogi powiatowej nr 3605W o długości ok. 1100 mb.,
na odcinku Chlewiska – Nowaki. Zarząd widzi potrzebę wykonania stabilizacji
przedmiotowego odcinka drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości
budżetu powiatu w bieżącym roku zadanie to nie może zostać wykonane,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 250
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na budowie budynku
garażowo – składowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, na działce nr 114/1 w miejscowości Borki Kosiorki,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 10/17 z drogi powiatowej nr 3617W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
przyłącza kablowego NN.

3. zaakceptował propozycję zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania
tymi środkami i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. postanowił ufundować nagrody laureatom XIX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
który odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia br.
7. postanowił ufundować nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
8. rozpatrując prośbę firmy FOLDRUK z Siedlec wyraził zgodę na zainstalowanie
na okres 3 lat reklamy świetlnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego.
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2009 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium
dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2008 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2008 rok samorządowej instytucji kultury pn.
Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach ” i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. zaakceptował, jako ostateczną wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie
z lokalu w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Piłsudskiego 40 w Siedlcach,
przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie
przedmiotowego lokalu dla w/w Banku.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń w sprawie odwodnienia lewej strony
drogi powiatowej nr 3604W, na ul. Wiejskiej w Kotuniu. Zarząd widzi potrzebę
odwodnienia powyższego odcinka drogi. Sprawa ta zostanie rozpatrzona
kompleksowo - z gminą Kotuń. Sfinansowanie odwodnienia w bieżącym roku
nie będzie możliwe z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu,
• zapoznał się z pismem sołtysa wsi Męczyn do Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyznanie dotacji na utwardzenie drogi powiatowej
nr 3661W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 504/1 w miejscowości Czachy
z drogi powiatowej nr 3652W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza
napowietrznego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku inwentarsko – składowego, rozbudowie istniejącego budynku
gospodarczego, zmianie konstrukcji dachu nad istniejącym budynkiem
gospodarczym – do realizacji na działce nr 58/1 w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 645 w miejscowości Łupiny
z drogi powiatowej nr 3654W,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości
Brodki w celu poprowadzenia linii NN,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku inwentarskiego na działkach nr: 1056, 1057
w miejscowości Trzciniec,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Osiny Dolne i Jeruzale o naprawę drogi
powiatowej nr 3612W o długości ok. 6,5 km. Zarząd widzi potrzebą naprawy
przedmiotowej drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu
powiatu w bieżącym roku nie będzie to możliwe.
5. postanowił ufundować nagrody dla uczestników Festynu Sportowo – Rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizowanego w dniu 27 maja br.
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
6. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu, skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

•

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,
• określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki,
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
• 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.,
• powierzenia Gminie Domanice zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
• opinii dla Zarządu Powiatu w Siedlcach o wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa
z wnioskiem o nieodpłatne zbycie wszystkich lub części posiadanych przez
Skarb Państwa akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Siedlcach
Spółka Akcyjna,
skierował również:
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za 2008 r.,
• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników,
• sprawozdanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim za 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2008 r.,
• sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2008 r.,
• informację nt. zrealizowanych inwestycji w zakresie dróg powiatowych w 2008 r.,
• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w powiecie siedleckim w okresie
2008/2009 r.,
• informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2008 r.
• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2008 r.,
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury fizycznej
w 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2008 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 120/190/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. ufundował nagrody dla uczestników VI Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej,
który odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. w Samorządowym Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
3. postanowił ufundować nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych, pochodzących z terenu powiatu siedleckiego.

na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 121/191/09 w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa
z wnioskiem o nieodpłatne zbycie wszystkich lub części posiadanych przez Skarb Państwa
akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna.
2. ufundował nagrody dla uczestników imprezy regionalnej pod tytułem:
NIE ŚPIJCIE! NIE!!! – GRANIE Z CHRZEŚCIJAŃSKIM PRZEKAZEM.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu umieszczenia kabla ziemnego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku
na działce nr 147/1,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 90 w miejscowości
Pluty dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 613/1
w miejscowości Rzeszotków dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego, gospodarczego, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej
w miejscowości Nasiłów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 399/2, 397
w miejscowości Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 191/1
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na rozbudowie
budynku mieszkalnego i budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 513/2, 508
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej
na nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku pieczarkarni,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 208 w miejscowości Smolanka,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3637W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce nr 374
w miejscowości Grodzisk,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce
nr 147/7,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza
kablowego ziemnego,
• wyraził zgodę na regulację stanu prawnego działek nr: 40, 42 w miejscowości
Tęczki. Zarząd zlecił opracowanie podziałowej dokumentacji geodezyjnej
wg stanu na dzień 31.12.1998 r. dla działek nr: 40, 42 w obrębie Tęczki
gm. Zbuczyn i wydzielenie gruntu faktycznie zajętego pod drogę powiatową,
• zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką brukową
zjazdu na działkę nr 44 w miejscowości Kaliski,

•
•
•

zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3608W w celu
umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce
nr 64/13 w miejscowości Stare Opole,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 374 w miejscowości
Izdebki Kosny dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 92
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i zbiornika ścieków.
na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r.

1. podjął uchwałę Nr 122/192/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu
Sportowego Iganie Nowe i wyraził zgodę na przesunięcie środków ujętych w załączniku
do umowy Nr „SP” – 1/09 z dnia 4 lutego 2009 r. pkt E z zadania pod nazwą „Puchar Polski
Seniorek” – Czarny Bór kwiecień 2009, na zadanie „Ogólnopolski Turniej UKS” – teren
kraju, cały rok 2009.
3. wyraził zgodę na pokrycie części kosztów transportu drużyny młodych zawodników
NAPRZÓD Skórzec na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej International Umbro Cup 2009,
organizowany przez Wisłę Kraków w Ośrodku Przygotowań Piłkarskich MUKS w Pustyni
koło Dębicy.
4. postanowił ufundować nagrody dla uczestników biegów przełajowych,
organizowanych w Seroczynie dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
5. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach za I kwartał br.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie ogrodzenia, na działkach nr: 955/3, 955/4 w miejscowości
Stare Okniny,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz w celu wykonania chodnika, na odcinku od kapliczki
do skrzyżowania z drogą gminną,
• zatwierdził projekt budowlany dotyczący budowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 3637W na działkę nr 374 w miejscowości Grodzisk.
na posiedzeniu w dniu 4 maja 2009 r.
1. postanowił dofinansować organizację Międzynarodowej Konferencji
„Mosty Samorządowe – Rola jednostek samorządu terytorialnego w procesie rozwoju
i integracji społeczno – gospodarczej Europy”, która odbędzie się w dniach 15 – 18 maja br. .
2. postanowił ufundować puchary i nagrody laureatom IV Wiosennych Zawodów
Strzeleckich szkolnych i studenckich Kół Ligi Obrony Kraju o Puchar Starosty Siedleckiego.

3. postanowił ufundować nagrody uczestnikom „Międzygminnych Zawodów
o Ruchu Drogowym”, organizowanych w dniu 13 maja br. w Szkole Podstawowej
w Dziewulach.
4.postanowił o ujęcie w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 – 2013 zadania pn. budowa budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, priorytet VII.
Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działania 7.2. Infrastruktura
służąca edukacji.
5. podjął uchwałę Nr 123/193/09 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem stabilizacji betonowej
w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 3673W Bojmie – Grębków (nr ew. 319/1)
w m. Bojmie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do granicy powiatu.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 115 w miejscowości
Żeliszew Podkościelny dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe i zjazdu z drogi powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek
inwentarski oraz budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody,
do realizacji na działkach nr: 706/1, 707 w miejscowości Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na przebudowie związanej z wymianą konstrukcji dachu budynku
gospodarczego i jego rozbudowie, do realizacji na działce nr 331
w miejscowości Lipiny,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN wraz z nawiązującym do niej słupem energetycznym,
napowietrznej linii elektroenergetycznej NN, do realizacji na działkach nr: 302,
379, 414/1, 228/2 w miejscowości Brodki,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 638 w miejscowości Mokobody
z drogi powiatowej nr 3611W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn
ul. Klonowa w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.
na posiedzeniu w dniu 11 maja 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 124/194/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. postanowił o dofinansowaniu zakupu koszulek dla uczestników X Mazowieckiego
Spływu Kajakowego „Meandry Liwca”, który odbędzie się w dniach 29 – 30 maja br.
3. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników letniej edycji
Regionalnego Turnieju „Dzikich Drużyn” SOKOLIK 2009.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 203
w miejscowości Tokary dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i zbiornika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 299 w miejscowości
Szczeglacin dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku garażu
do budynku stodoły,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 490
w miejscowości Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 269/1
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie dwóch
silosów zbożowych,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 267, 266/2
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie trzech
silosów zbożowych,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczo – garażowego, na działce nr 364/7
w miejscowości Tworki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 124 w miejscowości
Izdebki Kośmidry dla inwestycji polegającej na budowie silosu zbożowego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 319/3
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku garażowego, zbiornika na gnojówkę,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej NN
z przyłączem kablowym do zasilenia przepompowni ścieków, do realizacji
na działach nr: 306, 307, 357, 509/3, 534, 598 w miejscowości Zbuczyn,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii NN z dwoma słupami, na działkach
nr: 403/1, 404, 405, 406, 407/4 w miejscowości Myrcha,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w celu budowy zjazdu
na działkę nr 1116/1 w miejscowości Wodynie,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka
w celu umieszczenia linii NN do zasilania budynku na działce nr 85/3,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu linii NN do zasilenia budynku na działce nr 85/3,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu
dobudowy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej NN
w miejscowości Kotuń,
• zezwolił na utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W
na działkę nr 155/16 w miejscowości Dąbrówka Stany,
• zezwolił na utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W
na działkę nr 155/14 w miejscowości Dąbrówka Stany,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości
Zbuczyn ul. Poręby w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku
na działce nr 1576/6,

•
•

•
•
•

zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 764 w miejscowości Suchożebry
z drogi powiatowej nr 3614W,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o wykonanie rowów przydrożnych
w ciągu drogi powiatowej nr 3615W na odcinku od skrzyżowania
w miejscowości Krześlinek w kierunku cmentarza obustronnie, długości
600 mb. Zarząd widzi potrzebę wykonania rowów i przewiduje rozwiązanie
problemu wspólnie z Gminą Suchożebry podczas przebudowy w/w drogi,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza
kablowego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W, od drogi nr 698 w celu
umieszczenia kabla ziemnego.
na posiedzeniu w dniu 18 maja 2009 r.

1. podjął uchwałę Nr 125/195/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. 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 Rady.
3. 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.
4. wyraził zgodę na zakup upominków dla młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu
biorącej udział w XI Powiatowym Dniu Dziecka. Impreza odbędzie się w dniu
1 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
5. postanowił dofinansować koszty wyżywienia uczestników Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pn. „NEUTRONY 2009” organizowanej w Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
6. pozytywnie odniósł się do prośby Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta
i postanowił:
• ufundować nagrody w konkursie ekstremalnej jazdy na MTB,
• o bezpłatnym wynajęciu terenu wokół budynku Starostwa z możliwością wywieszenia
banerów reklamowych,
• o bezpłatnym użyczeniu mocy (3 fazy, 5-bolcowa mufa, 32-63 A).
Impreza odbędzie się w dniu 20 czerwca br.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 54/1 w miejscowości
Cisie Zagrudzie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
i zbiornika na gaz,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 771 w miejscowości
Koszewnica dla inwestycji polegającej na dobudowie pomieszczenia na opał
i budowie wiaty,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii NN oświetlenia ulicznego na działach nr: 343, 344
w miejscowości Oleksin,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie: budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne
na działkach nr: 247, 249 w miejscowości Tworki,
oświadczył, że istnieje możliwość połączenia działki nr 170, obręb
Wola Wodyńska z drogą powiatową nr 3648W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3686W w celu budowy zjazdu na działkę nr 168/1
w miejscowości Grabianów,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3633W w miejscowości Stok Lacki
w celu budowy linii SN i linii NN z oświetleniem ulicznym,
zezwolił na wykonanie utwardzenia kostką brukową zjazdu z drogi nr 3666W
na działkę nr 639 w miejscowości Radzików Wielki,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3632W w celu umieszczenia przyłącza
kanalizacyjnego dla potrzeb budynku na działce nr 337/1 w miejscowości Pruszyn,
zezwolił na zadysponowanie pasa dróg: 3929W, 3933W, 3617W w celu wymiany:
przewodów linii napowietrznej NN, słupów linii NN, przewodów przyłączy
napowietrznych,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 101 w miejscowości
Tokary dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - stajni,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 661 w miejscowości
Korczew dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego i zbiornika
ścieków,
zezwolił na zadysponowanie gruntu pasa drogi nr 3638W w celu umieszczenia
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,
oświadczył, że istnieje możliwość połączenia działki nr 222/2, obręb Korczew
z drogą powiatową nr 3934W w związku z planowaną budową stanicy rowerowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 89 w miejscowości Pluty
dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 41 w miejscowości
Nasiłów dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego
o klatkę schodową,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 269, 270, 271
w miejscowości Nasiłów dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
pieczarkarni wielohalowej z obiektami towarzyszącymi, bezodpływowego zbiornika
na ścieki technologiczne.

8. pozytywnie zaopiniował sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
za okres: 1.01.2007 r. – 31.12.2008 r. gmin:
• Korczew,
• Przesmyki,
• Wiśniew,
• Kotuń.

9. przyjął informacje:
• nt. przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny
2009/2010,
• dotyczącą aktualnego stanu i sytuacji rodzin zastępczych,
• o finansowaniu oświaty za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 r.,
• na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym
i jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2009 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
10. postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o zwołanie
w dniu 5 czerwca br. sesji Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad: 1. podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., 2. podjęcie uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
11.zaakceptował wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pt:
„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Stoku Lackim”.
na posiedzeniu w dniu 25 maja 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 126/196/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 126/197/09 w sprawie skonsolidowanego bilansu.
3. podjął uchwałę Nr 126/198/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2009 r.
4. podjął uchwałę Nr 126/199/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2009 r.
5. zatwierdził projekt umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji
projektu: ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH
WOJ. MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI
POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA.
6. zatwierdził projekt umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji
projektu: PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO,
PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ
NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• wyraził zgodę na wycięcie 3 szt. suchych drzew rosnących w pasie drogi
powiatowej nr 3652W. Drzewa zostaną usunięte w zamian za pozyskane
drewno,

•

•
•
•

wyraził zgodę na wycięcie 9 szt. topoli o masie 19,77 m3 rosnących w ciągu
drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik oraz wycięcie 1 szt. wiąza
o obwodzie 2,2 m, w ciągu drogi powiatowej nr 3605W w Kotuniu przy posesji
27a. Drzewa zostaną usunięte w zamian za pozyskane drewno,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 339/2
w miejscowości Łęczycki dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego
budynku gospodarczego,
zmienił decyzję Nr D.7332-75/07 z dnia 29.10.2007 r., w części dotyczącej
lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 3605W,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 186/2 w miejscowości Czuryły
z drogi powiatowej nr 3638W

9. przyjął informacje:
• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego
w 2008 r.,
• o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w 2008 r. i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW
w 2009 r.,
• o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu
siedleckiego w 2008 r.,
• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2008 r.,
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
10. przyjął:
• informację na temat przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim do nowego roku szkolnego 2009/2010,
• informację na temat przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim do nowego roku szkolnego 2009/2010,
• projekt arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach na rok szkolny 2009/2010,
• projekt organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim na rok szkolny 2009/2010,
• projekt arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2009/2010
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
11.postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursów organizowanych
w ramach VII RODZINNEGO FESTYNU SPORTOWO – REKREACYJNEGO. Festyn
zorganizowany zostanie na terenie szkoły w Żelkowie Kolonii w dniu 31 maja br.
12.podjął uchwałę Nr 126/200/09 w sprawie udzielenia upoważnienia
Pani Jolancie Jagiełło – Dyrektorowi i Pani Sylwii Prokurat – Głównej Księgowej
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2009 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach i skierował
do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. przyjął:
informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego,
informację o działalności Spółek Wodnych w Siedlcach w 2008 r.,
sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015”,
• sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015”,
• informację o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego,
• informację nt. scalenia gruntów rolnych,
• informację nt. zmian przeznaczenia gruntów i uaktualnień geodezyjnych,
• informację nt. funkcjonowania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Siedlcach,
• informację o pracy Wydziału Komunikacji w kontekście obowiązujących przepisów
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu przeprowadzenia przewodów linii napowietrznej oświetlenia
ulicznego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 419/2 w miejscowości
Grodzisk dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 348/2 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 260 w miejscowości Brodki
dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości
Paprotnia w celu wykonania przyłącza elektroenergetycznego do budynku na działce
nr 174/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa
w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku na działce nr 47/4,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 249 w miejscowości Tworki,
zezwolił na utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W na działkę nr 440
w miejscowości Czepielin Kol.,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 419/2 w miejscowości
Grodzisk dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w celu budowy
przyłącza kablowego w związku z budową oświetlenia placu Chreptowicza,

•
•
•

zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 189/8 w miejscowości Nowe Opole
z drogi powiatowej nr 3608W,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 358/13 w miejscowości Strzała
z drogi powiatowej nr 3616W,
pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący nasadzenia drzew – brzozy w miejsce
wyciętych drzew w pasie drogowym.

5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. postanowił dofinansować do kosztów uczestnictwa zespołu ludowego
z Woli Serockiej w 43 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który
odbędzie się w dniach 26 – 28 czerwca br. w Kazimierzu nad Wisłą.
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2009 r.
1. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
z przeznaczeniem na zakup urządzeń do placu zabaw.
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 prośba o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 128/201/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
•
•
•
•
•
•
•

4. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie: odcinka linii SN, stacji transformatorowej, odcinka linii NN do realizacji
w miejscowości Sosna Korabie,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Borki Kosiorki w celu budowy linii NN,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 993, 999 w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
z garażem i zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1354 w miejscowości
Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie silosu zbożowego i paszowego,
zezwolił na utwardzenie kostką zjazdu z drogi powiatowej nr 3639W na działkę
nr 186/1 w miejscowości Radzików Kornica,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości
Sosna Korabie w celu budowy przyłącza kablowego wraz ze złączem pomiarowym,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3604W w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce nr 521
w miejscowości Kotuń,

•
•
•
•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
na działce nr 64/13,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w celu umieszczenia przyłącza
kanalizacji sanitarnej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości
Ujrzanów w celu wymiany słupa energetycznego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 372, 373, 374/3
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie parkingu
o nawierzchni utwardzonej,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 403/5 w miejscowości Nowe Opole,
rozpatrzył wniosek radnych Powiatu o doziarnienie drogi powiatowej nr 3605W
Dąbrówka Stany – Nowaki. Zarząd wyraził zgodę na zakup 15 wywrotek żwiru.
Zarząd postanowił o zakupie cementu i żwiru do remontu drogi powiatowej
w Czarnotach.

5. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat rodziców dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim w okresie maj – czerwiec
2009 r.
6. wyraził zgodę na zrealizowanie trzech filmów z terenu powiatu siedleckiego, które
po autoryzacji będą publikowane przez okres trzech miesięcy na stronie internetowej telewizji
www.tvpowiat.pl

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 129/202/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zadaniowo
– finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Siedlcach na 2009 r.
2. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.,
• wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,
• określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki
w 2009 r.,
• wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
• wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego,
• powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
skierował również:
• informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego,
• informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2008 r.,
• sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015”,
• sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2004 – 2015”,

•

informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego
w 2008 r.,
• informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2008 r. i stopniu realizacji poszczególnych działań
PROW w 2009 r.,
• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu
siedleckiego w 2008 r.,
• informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego w 2008 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 26 w miejscowości Olędy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 84/7 w miejscowości
Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie linii NN z przyłączem do zasilania budynku mieszkalnego, do realizacji
na działkach nr: 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1 przy ul. Poręby
w miejscowości Zbuczyn,
• zezwolił na lokalizację witacza miejskiego w pasie drogi powiatowej nr 3686W,
granica miasta Siedlce – droga krajowa nr 2,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie pasywnej części traktu światłowodowego na terenie gminy Kotuń,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 868
w miejscowości Zbuczyn.
•

4. postanowił pokryć koszty wykonania tablicy do pomnika Pamięci Narodowej
w miejscowości Wodynie.
5. postanowił ufundować nagrody dla uczestników konkursów odbywających się
w ramach uroczystości „Pokolenia – pokoleniom” organizowanej w dniu 21 czerwca br.
w Czuryłach.
na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 130/203/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. podjął uchwałę Nr 130/204/09 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie
nieruchomości na cele budowlane związane z wykonaniem stabilizacji betonowej
w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn (nr ew. 602)
w m. Zabłocie na odcinku skrzyżowania z drogą gminną nr ew. 592.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Mordy i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady najbliższej sesji Rady.

4. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3610W w celu
umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku na działce nr 403/5
w miejscowości Nowe Opole,
• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu na działkę nr 364 w miejscowości
Krynica,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 362/6 w miejscowości Pruszyn
z drogi powiatowej nr 3632W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 91/1 w miejscowości Wola Serocka
z drogi powiatowej nr 3649W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowościach:
Dąbrówka Ług, Gołąbek, Skórzec w celu prowadzenia robót polegających
na wykonaniu sieci wodociągowej,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 613/1 w miejscowości Rzeszotków
z drogi powiatowej nr 3618W,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W – działka
nr 1260/2 w miejscowości Kotuń w celu budowy kablowej linii energetycznej,
• rozpatrzył wniosek o rekompensatę szkód w czasie zdarzenia drogowego na trasie
Siedlce – Paprotnia. Zarząd sprawę skierował do firmy ubezpieczającej drogi
Powiatu,
• rozpatrując wniosek Wójta Gminy Wiśniew o usunięcie topoli rosnącej w pasie
drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Sołdy przy działce nr 1219,
wyraził zgodę na znalezienie wykonawcy, który w zamian za pozyskane drewno
dokona wycinki topoli.
na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 131/205/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. wyraził zgodę na umorzenie należności za usługi geodezyjne i odsetek
za nieterminowe płatności.
3. wyraził zgodę na umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych płatności za wieczyste
użytkowanie gruntów w 2009 r.
4. postanowił o dofinansowaniu Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych, które
odbędą się w dniach 4 – 13 lipca br. w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
5. postanowił ufundował nagrody dla uczestników XI Festiwalu Nauki i Sztuki,
który odbędzie się w dniach 15 – 18 października w Siedlcach.
6. podjął uchwałę Nr 131/206/09 w sprawie przejęcia przez Gminę Kotuń odcinka
drogi powiatowej oraz wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia dróg będących własnością
Gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowościach:
Skórzec, Dąbrówka Ług, Gołąbek w celu umieszczenia sieci wodociągowej,

•
•
•
•
•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, zbiornika na nieczystości płynne na działce
nr 1701/1 w miejscowości Okniny Podzdrój,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3634W w miejscowości Myrcha
w celu budowy linii NN do zasilenia budynku na działce nr 407/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3617W w miejscowości Korczew
w celu budowy linii NN ,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 299 w miejscowości
Łęcznowola dla inwestycji polegającej na budowie silosu zbożowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie budynku mieszkalnego, budowie bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe, na działce nr 667 w miejscowości Kłódzie,
zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę nr 373/7 w miejscowości Strzała,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 216/1 w miejscowości Wólka Leśna,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 29 w miejscowości
Olszyc Włościański,

