SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 100/154/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików
Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości
Tarcze długości 4930 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Siedlce
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 19 listopada br.
4. przyjął projekt umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pt. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Tarcze długości 4930 mb w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica
województwa (Wólka Zastawska) – na odcinku od miejscowości Rakowiec do miejscowości
Przywory Duże dł. 5700 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminami: Domanice,
Siedlce, Skórzec i Wiśniew i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 19 listopada br.
6. przyjął projekt umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pt. Przebudowa
drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) –
na odcinku od miejscowości Rakowiec do miejscowości Przywory Duże dł. 5700 mb
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”.
7. zaakceptował projekty umów użyczenia sprzętu do zimowego utrzymania dróg
z gminami: Korczew, Suchożebry, Przesmyki.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 914
w miejscowości Dziewule dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 549/1, 549/2
w miejscowości Cielemęc dla inwestycji polegającej na budowie: budynków
mieszkalnych, zbiorników na nieczystości ciekłe, zjazdów z drogi powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie ul. Piwnej i Dębowej - do realizacji na działkach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nr: 1805/4, 1488/14, 1488/15, 1488/16, 1488/13, 1696, 1482/11, 1482/5, 1792,
1736/3 w miejscowości Zbuczyn,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3655W w miejscowości Daćbogi w celu
umieszczenia linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3655W w miejscowości Daćbogi w celu
budowy linii NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3614W w miejscowości Brzozów w celu
umieszczenia przyłącza gazowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3614W w miejscowości Brzozów w celu
prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza gazu,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3635W w miejscowości Przywory Duże
w celu umieszczenia linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3622W w miejscowości Głuchówek w celu
umieszczenia linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3635W w miejscowości Przywory Duże
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu linii napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3605W w miejscowościach: Skórzec –
Gołąbek w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
przyłącza kablowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy
w celu wykonania linii energetycznej,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 468/3 w miejscowości Tworki
z drogi powiatowej nr 3655W.

9. pozytywnie odniósł się do propozycji wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
10.zatwierdził aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim.
11.wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
na rok 2008.
12.postanowił o zwiększeniu czynszu dla banku PKO S.A. w Siedlcach za użytkowanie
lokalu na parterze budynku Starostwa Powiatowego, w którym zainstalowany jest bankomat.
13.podjął uchwałę Nr 100/155/08 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
14.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 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.
15.podjął uchwałę Nr 100/156/08 w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2009.
Zarząd przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na rok 2009,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia
komunalnego przedstawia:

•
•

Zespołowi w Siedlcach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

16.wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie w dniu
19 listopada br. o godz. 1300 Sesji Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad:
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików WielkiSzydłówka-Olszanka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości
Tarcze długości 4930 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Siedlce,
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa
(Wólka Zastawska) – na odcinku od miejscowości Rakowiec do miejscowości
Przywory Duże dł. 5700 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie
z Gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec i Wiśniew.
na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 101/157/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 101/158/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 101/159/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
4. podjął uchwałę Nr 101/160/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowofinansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże przyłącza kablowego ziemnego celem zasilenia
budynku mieszkalnego na działce nr 620,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 12/1 w miejscowości Korczew
z drogi powiatowej nr 3617W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczącej budowy pasywnej części traktu światłowodowego Stojadła –
Stare Iganie o długości 20 km, do realizacji w miejscowościach: Rzeczyca,
Żdżar, Oleksin, Kępa, Koszewnica, Rososz, Trzemuszka, Chlewiska, Pieróg,
Cisie-Zagrudzie, Nowa Dąbrówka.
6. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach za III kwartały 2008 r.
7. podjął uchwałę Nr 101/161/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.

8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Regionalny projekt turystyczny
Wschodniego Mazowsza” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady najbliższej sesji Rady.
9. 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 2008 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady najbliższej sesji Rady.
10.przyjął projekt umowy o partnerstwie z Miastem Siedlce w zakresie realizacji
Projektu pt: „Przebudowa i remont drogi powiatowej 5405W na odcinku od ul. Okopowej
do Gminy Domanice”.
11.zadecydował o zakupie, montażu i uruchomieniu centrali telefonicznej do obsługi
ruchu telefonicznego zewnętrznego i wewnętrznego w Starostwie.
12.podjął decyzję o zdjęciu z porządku obrad najbliższej sesji Rady punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod
nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików WielkiSzydłówka-Olszanka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Tarcze
długości 4930 mb w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Siedlce.
na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 102/162/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątku Starostwa Powiatowego zużytych
składników majątku ruchomego po dokonaniu ich utylizacji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie i rozbudowie napowietrznej linii
elektroenergetycznej NN oraz budowie przyłącza do działki nr 157/2
w miejscowości Borki Kosy – do realizacji na działkach nr: 93, 85/2, 85/3,
87/4, 284 w miejscowości Jasionka,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 657/4
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 664/2
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,
• pozytywnie zaopiniował projekt budowlany dotyczący „Przebudowy drogi
krajowej nr 2 na odcinku III od km 532+100 do km 563+480. Przebudowa
wlotów podporządkowanych skrzyżowań w m. Broszków i Jagodne”,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa w celu umieszczenia przewodu energetycznego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów
w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej NN,

•
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości
Klimonty w celu wykonania przebudowy drogi gminnej, łączącej się
z przedmiotową drogą powiatową,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości
Podawce w celu ułożenia w rowie drogi, przepustu z rur betonowych.

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w kształceniu zaocznym i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 103/163/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 103/164/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
4. podjął uchwałę Nr 103/165/08 w sprawie przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego i udzielenia zamówienia
na ubezpieczenie mienia Powiatu Siedleckiego.
5. podjął uchwałę Nr 103/166/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane w związku
z opracowywaniem projektu budowlanego drogi gruntowej w miejscowości
Zbuczyn, na odcinku włączenia przedmiotowej drogi gminnej do powiatowej
nr 3640W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne – do realizacji
na działce nr 47 w miejscowości Borki Kosiorki,
• zezwolił na budowę zjazdu na działki nr: 161, 162, 163 w miejscowości Smolanka
z drogi powiatowej nr 3657W.
7. zaakceptował projekt porozumienia w sprawie: refundacji wydatków poniesionych
przez Powiat Otwocki na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Siedleckiego
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego.

na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2008 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 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
2. podjął uchwałę Nr 104/167/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
•
•

3. pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.,
Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
na 2009 r.

4. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady w sprawie:
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r.,
• zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru
i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym,
• określenia planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.,
• uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2009
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
5. zaakceptował projekt porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie przez Powiat Siedlecki.
•
•
•
•
•
•

6. rozpatrując wnioski postanowił:
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w celu umieszczenia przejść
poprzecznych sieci wodociągowej w miejscowości Dziewule,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w celu umieszczenia przejść
poprzecznych sieci wodociągowej w miejscowości Dziewule,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W Dziewule – granica
województwa w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci
wodociągowej i przecisków pod drogą,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule
w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem sieci wodociągowej,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 57/2 w miejscowości Stary Bartków
z drogi powiatowej nr 3617W,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości
Dąbrowa w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
na działce nr 731/1.

7. postanowił o przyznaniu nagrody dyrektorowi Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach, za upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na terenie powiatu siedleckiego w 2008 r.
8. przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki – rok 2008.
na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 105/168/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego w relacji BB
13122 Siedlce Roskosz – BB 11085 Maciejowice gmina Wiśniew,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego w relacji BB
13122 Siedlce Roskosz – BB 11085 Maciejowice gmina Zbuczyn,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie: sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i ciśnieniowej
na terenie wsi Korczew z przepompowniami ścieków i zasilaniem
energetycznym pompowni, kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki
oczyszczone z oczyszczalni,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Domanice
w celu umieszczenia linii napowietrznej NN,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia przyłącza kablowego ziemnego NN, celem zasilenia budynku
na działce nr 140/3.
na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 106/169/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 106/170/08 w sprawie określenia wykazu zadań na 2009 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
3. postanowił o ufundowaniu nagrody dla zespołu z terenu powiatu siedleckiego
biorącego udział w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych, który odbędzie się
w dniach 25 – 26 kwietnia 2009 r. w Warszawie.
4. postanowił o zawarciu umowy o współpracy w dziedzinie promocji
Powiatu Siedleckiego przez Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach na 2009 r.
5. pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlce
na lata 2008 – 2011.
6. rozpatrując wnioski postanowił:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

rozpatrzył wniosek Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Zarząd nie widzi możliwości przeznaczenia w 2009 r. środków finansowych
na budowę drogi w Błogoszczy do działki nr 159. Sprawa budowy drogi
zostanie rozważona po doprowadzeniu mediów do przedmiotowej działki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, budynku mieszkalno –
garażowego, studni, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe –
do realizacji na działce nr 644 w miejscowości Dąbrówka Stany,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zadaszenia schodów – do realizacji na działce nr 276
w miejscowości Ozorów,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka
w celu umieszczenia przyłącza kablowego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 193/2
w miejscowości Głuchówek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 357 w miejscowości
Izdebki Kosny dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego
i ogrodzenia od strony drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na modernizacji linii NN we wsi Góry,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek nr:
339, 340 w miejscowości Szczeglacin dla inwestycji polegającej na dobudowie
do budynku obory wiaty o konstrukcji stalowej,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Soćki oraz część miejscowości: Wola Wodyńska,
Wola Serocka, Kołodziąż Nowiny – w zakresie lokalizacji obiektu w pasie
drogowym i obszarze przylegającym do pasa drogi powiatowej nr 3649W,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 143/2 w miejscowości Ptaszki z drogi
powiatowej nr 3665W.
na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2009 r.

1. podjął uchwałę Nr 107/171/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.
2. podjął uchwałę Nr 107/172/09 w sprawie opracowania układu wykonawczego
budżetu Powiatu Siedleckiego na 2009 rok.
3. podjął uchwałę Nr 107/173/09 w sprawie ustalenia zadaniowo – finansowego planu
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Siedlcach na 2009 r.
4. podjął uchwałę Nr 107/174/09 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2009 r. /dział 010, rozdział 01005/.
5. podjął uchwałę Nr 107/175/09 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2009 r. /dział 710, rozdział 71014/.

6. podjął uchwałę Nr 107/176/09 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2009 r. /dział 710, rozdział 71013/.
7. podjął uchwałę Nr 107/177/09 w sprawie ustalenia rzeczowego planu wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.
/dział 710, rozdział 71030/.
8. podjął uchwałę Nr 107/178/09 w sprawie przyjęcia planu wydatków na zadania
w 2009 r. /dział 700, rozdział 70005/.
9. przyjął:
• informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
w 2008 r.,
• informację o pracy Delegata Powiatu w Związku Powiatów Polskich
w 2008 r.,
• informację dotyczącą podziału środków na inwestycje powiatowe
zlokalizowane na terenie gmin powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
10. postanowił ufundować nagrody dla uczestników z terenu powiatu zimowej edycji
Regionalnego Turnieju „Dzikich Drużyn” SOKOLIK 2009.
11.przyjął aneks Nr 1/2009 do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
Powiatu Siedleckiego.
12.zapoznał się z aneksem do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
13.rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu,
Planowania i Rolnictwa Urzędu Gminy Wiśniew o wykonanie remontu drogi
powiatowej nr 3633W, na odcinku od torów kolejowych do wsi Borki Wyrki.
Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi
możliwości remontu powyższej drogi w 2009 r.
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości
płynne, na działce nr 645 w miejscowości Łupiny,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 110/2
w miejscowości Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, gospodarczego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi
powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 26/2
w miejscowości Bzów dla inwestycji polegającej na budowie budynku stodoły,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 195/8
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości,

•
•
•
•
•
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3611W w miejscowości
Wola Suchożebrska w celu podwieszenia przewodów linii SN na istniejących
słupach,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu izolowanej linii
napowietrznej NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów
w celu wymiany przewodów linii energetycznej na izolowane,
uchylił decyzję nr D.7332-2-20/07 z dnia 15.10.2007 r.,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 123/2 w miejscowości Borki Wyrki
z drogi powiatowej nr 3633W,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 657/4 w miejscowości Wodynie
z drogi powiatowej nr 3649W.

14.wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach od m-ca marca br. pracownika socjalnego do realizacji projektu
„Nowa szansa na przyszłość”.
15.wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia do 31 grudnia br. z Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach dotyczącej przekazania wyposażenia
będącego własnością Powiatu do realizacji zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Siedlcach i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siedlcach.
16.wyraził zgodę na przekroczenie ponad 1/12 zasilenia w środki finansowe dla
następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim,
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim,
• Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2009 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. postanowił ufundować nagrody dla laureatów VII Regionalnego Konkursu Wiedzy
Ekonomicznej.
3. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu
pt. „Kolędować Małemu”.
4. pozytywnie odniósł się do prośby Prezesa Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego
TRAPEZ w Łysowie i postanowił o wsparciu finansowym w 2009 r. organizacji turnieju piłki
nożnej oraz tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu.
5. przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008” w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.

6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom I Powiatowego Festiwalu
Piłki Siatkowej.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 350/2
w miejscowości Bojmie,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu budowy linii napowietrznej NN,
• wyraził zgody na budowę zjazdu na działki nr: 548, 547 w miejscowości
Chlewiska,
• wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę nr 168/1 w miejscowości
Grabianów,
• wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę nr 664/2 w miejscowości Wodynie,
• wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę nr 17/3 w miejscowości Skórzec,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3622W w miejscowości
Przesmyki w celu wymiany słupa energetycznego oraz przewodów linii NN,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogi nr 3677W w miejscowości Mordy
w celu wybudowania przyłącza NN.
8. przyjął informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt realizacji zadań
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2008 r. i postanowił
skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2009 r.
1.postanowił ufundować nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego
pt: CZTERY PORY ROKU W OBIEKTYWIE.
2. postanowił ufundować puchary laureatom XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia.
3. postanowił o pokryciu kosztów wynajmu autokaru do Warszawy dla uczestników
konferencji naukowej CASTR 2009.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, mieszkalno –
garażowego, studni, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
do realizacji na działce nr 92 w miejscowości Stara Dąbrówka,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo –
garażowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji
na działkach nr: 446/1, 447 w miejscowości Czerniejew,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 19/4 w miejscowości
Tarcze 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 przebudowie drogi gminnej nr 360611 w miejscowościach:
Nasiłów, Hołubla – działki nr: 230, 2695/1,

•
•
•

•

zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 1868/1,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu budowy linii napowietrznej NN,
rozpatrzył prośbę mieszkańców wsi Bojmie o utwardzenie odcinka drogi
powiatowej nr 3673W. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku aby dofinansować
kwotą do 45 000 zł zakup cementu na wykonanie stabilizacji odcinka drogi
Bojmie do granicy powiatu w kierunku Trzcianki o nawierzchni żwirowo –
gruntowej, o długości 1402 mb,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3934W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce
nr 310/5.

5. przyjął:
• sprawozdanie z realizacji projektów konkursowych w ramach rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Działanie III.3. Uspołecznienie
szkoły oraz wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• informację o działalności oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej
w 2008 r.,
• informację o działalności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zagrożeń
pożarowych oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego
w roku 2008,
• informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Siedleckiego w 2008 r.,
• informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2008 r.,
• informację na temat zasobności gleb w powiecie siedleckim,
• informację Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na temat: zaawansowania prac dotyczących dopłat
bezpośrednich dla rolników za 2008 r., ilości przyznanych rent strukturalnych
w powiecie siedleckim
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2009 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 110/179/09 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2009
rok w sferze turystyki.
3. podjął uchwałę Nr 110/180/09 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na
2009 rok w sferze kultura fizyczna i sport.

4. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla:
• dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
• dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy
tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości 20% stawki wynagrodzenia
zasadniczego,
• dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
na okres 6 miesięcy tj. od 27 stycznia br. do 26 lipca br., w wysokości
20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego.
5. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. postanowił ufundować nagrody dla uczniów - laureatów i ich opiekunów
konkursów języka niemieckiego.
7. postanowił ufundować puchary dla laureatów organizowanego przez
Tygodnik Siedlecki plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów 2008 r.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 332
w miejscowości Wólka Proszewska dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej nr 3661W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego na odcinku
Stojadła – Siedlce Roskosz, o długości 20 km w gminie Kotuń,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi gminnej, ze zjazdami w miejscowościach:
Drażniew – działka nr 133, Ruda – działka nr 187,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz w celu przebudowy linii napowietrznej NN,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 110/2 w miejscowości Jasionka
z drogi powiatowej nr 3636W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 101/1 w miejscowości Pruszynek
z drogi powiatowej nr 3632W.
na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 111/181/09 w sprawie wsparcia wykonywania zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2009 rok w sferze pomocy społecznej.
2. przyjął DZIAŁANIA PROMOCYJNE POWIATU SIEDLECKIEGO W ROKU 2009.
3. pozytywnie rozpatrzył prośbę Zarządu Klubu Sportowego NAPRZÓD Skórzec
i postanowił o sfinansowaniu przejazd drużyny piłkarskiej na turniej halowy w Bełchatowie.

4. podjął uchwałę Nr 111/182/09 w sprawie wydania opinii do wniosku Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla „Przebudowy wlotów podporządkowanych skrzyżowania w km
555+494 w miejscowości Broszków w ramach przebudowy drogi krajowej nr 2 na odcinku
od km 532+100 do km 563+480”.
5. podjął uchwałę Nr 111/183/09 w sprawie wydania opinii do wniosku Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla „Przebudowy wlotów podporządkowanych skrzyżowania
w km 547+662,7 w miejscowości Jagodne w ramach przebudowy drogi krajowej nr 2
na odcinku od km 532+100 do km 563+480”.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• nie wyraził zgody na ustawienie w pasie drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlinek wiaty przystanku autobusowego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 67/2, 67/1
w miejscowości Grodzisk dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
handlowego oraz budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 152/2, 152/1
w miejscowości Borki Kosy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
handlowego oraz budowie zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3632W w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce nr 262,
• zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę nr 271 w miejscowości
Kolonia Głuchów z drogi powiatowej nr 3629W,
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2009 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. 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.
na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2009 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia
Powiatu Siedleckiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn: „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia
Powiatu Siedleckiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn: „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału województwa” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.
3. wyraził zgodę na przekazanie w miesiącu lutym br. dodatkowej transzy dotacji
dla Domu Pracy twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
4. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów II Przeglądu Piosenki
Europejskiej, który odbędzie się w dniu 19 maja br. w Mordach.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył prośbę Rady Sołeckiej wsi Kaliski w sprawie przebudowy odcinka
drogi powiatowej nr 3933W Paprotnia – Kobylany Skorupki, o długości
ok. 700mb. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższej drogi, jednak
z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu w bieżącym
roku nie będzie to możliwe,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3632W w miejscowości Pruszynek
w celu budowy przyłącza kablowego NN do zasilania budynków mieszkalnych,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3619W w miejscowości Nasiłów
w celu wymiany przyłączy napowietrznych na izolowane do zasilania
budynków mieszkalnych,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3605W w miejscowości Skórzec
w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr 152/9,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3635W w celu umieszczenia:
przyłącza wody, rurociągu tłocznego z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 123/2
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi.
6. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu skierował do
Przewodniczącego Rady:
• sprawozdanie z realizacji projektów konkursowych w ramach rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Działanie III.3. Uspołecznienie
szkoły oraz wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• informację o działalności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zagrożeń
pożarowych oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego
w roku 2008,
• informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Powiatu Siedleckiego w 2008 r.,
• informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2008 r.,
• informację o działalności oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej
w 2008 r.,
• sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008” w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki,
• informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2008 r.,
• informację o pracy Delegata Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
w 2008 r.,

•

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2009 r.,
• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady,
• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.,
• 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.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2009 r.
1. podjął uchwałę Nr 113/184/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2009 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• przyjął do realizacji przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 374 w miejscowości
Grodzisk dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego
z garażem, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 247
w miejscowości Stary Bartków dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz szczelnego zbiornika ścieków,
• zezwolił na dowieszenie w pasie drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości
Tęczki linii napowietrznej NN wykonanej przewodami izolowanymi,
• zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Czarnoty urządzeń elektroenergetycznych przebiegających nad drogą,
• pozytywnie zaopiniował projekt budowlany dotyczący budowy pasywnej części
traktu światłowodowego relacji BB19271 Stojadła – BB11082 Stare Iganie na
terenie miejscowości: Ryczyca, Żdżar, Oleksin, Kępa, Koszewnica, Rososz,
Trzemuszka, Chlewiska, Pieróg, Cisie Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Stare Opole,
Dąbrówka Wyłazy, Nowe Opole, Żelków, Żelków Kolonia,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 19/4 w miejscowości Tarcze,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 307/11 w miejscowości Nowe Opole.

