SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 82/125/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 82/126/08 w sprawie wydania opinii o pozbawienie
dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.
3. podjął uchwałę Nr 82/127/08 w sprawie wydania opinii o pozbawienie
dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 12/1
w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz zjazdu,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 446
w miejscowości Drażniew dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 620, 625
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku pieczarkarni oraz zbiornika na ścieki technologiczne,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Podawce w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 138/8,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 130/6 w miejscowości Wołyńce
z drogi powiatowej nr 3635W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 240/2 w miejscowości Mościbrody
z drogi powiatowej nr 3636W.
na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 83/128/08 w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę
bankową budżetu Powiatu Siedleckiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2008 – 2011.
2. podjął uchwałę Nr 83/129/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
3. przeznaczył środki finansowe na pokrycie kosztów akredytacji dla Koła Gospodyń
Wiejskich w Trzcińcu, biorącego udział w XXXV Sejmiku Zespołów Teatralnych
w Stoczku Łukowskim.
4. postanowił ufundować nagrody laureatom biorącym udział w konkursach
organizowanych w ramach festynu SŁONECZNE LATO W MORDACH.
5. zaakceptował zgłoszoną przez Powiatowy Zespół Doradców w Siedlcach
kandydaturę Państwa Moniki i Wiesława Sarnowskich na Powiatowych Starostów Dożynek
Województwa Mazowieckiego, Diecezji Radomskiej, Powiatu Zwoleńskiego i Miasta Zwoleń.

6. pozytywnie zaopiniował Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubelskiego
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego.
7. przeznaczył środki finansowe na zakup pucharów dla pszczelarzy z terenu powiatu,
które wręczone zostaną podczas V REGIONALNYCH DNI PSZCZELARSTWA
W SIEDLCACH.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem przyłącza
gazowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
w celu umieszczenia kabla telefonicznego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem przyłącza telefonicznego,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3660W
w miejscowości Albinów w celu wykonania przyłącza wodociągowego
do działki nr 91,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 257/3, 258/3
w miejscowości Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe, oraz zjazdu,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 518/6, 518/7
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej
na wznowieniu budowy budynku jednorodzinnego i zbiornika na nieczystości
ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego z garażem, zbiornika na nieczystości ciekłe
oraz zjazdu, do realizacji na działce nr 40/6 w miejscowości Tarcze.
9. zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na ponowne zawarcie umowy na pełnienie
funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej.
10.podjął uchwałę Nr 83/130/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.
na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 84/131/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 84/132/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 84/133/08 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
4. ustalił wynagrodzenie zasadnicze dla dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim od dnia 26 lipca br.

Dodatek za trudne warunki pracy na zasadach określonych w § 10 Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/67/07 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
obowiązującego w 2008 roku tj. jak nauczyciele w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim
5. zaopiniował pozytywnie propozycję przyznania dodatku funkcyjnego dla
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
od 1 sierpnia 2008 roku.
6. zaopiniował propozycje przyznania dodatku motywacyjnego dla:
- dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim
w wysokości 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy t.j.
od dnia 1 września 2008 roku do dnia 28 lutego 2009 roku,
- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w wysokości 20% minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy t.j. od dnia 1 września 2008 roku
do dnia 28 lutego 2009 roku.
- dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w wysokości
20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy t.j.
od dnia 26 lipca 2008 roku do dnia 25 stycznia 2009 roku,
7. postanowił nieodpłatnie przekazać zbędne meble dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
8. postanowił przyznać środki finansowe na zakup pucharu dla Mistrza Agroligi 2008
w kategorii „Firma”.
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9. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 499/2 w miejscowości
Łysów,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 164/2 w miejscowości
Głuchówek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 698 w miejscowości Łysów,
wyraził zgodę na budowę zjazdu na działki nr: 295, 296 w miejscowości Jasionka,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 70/1 i 70/2
w miejscowości Kłódzie,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 624 w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek: 298, 299 w miejscowości
Modrzew,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 510 w miejscowości
Mroczki.
na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2008 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wykazu projektów
planowanych przez powiat siedlecki do realizacji w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007 - 2013.

2. postanowił podwyższyć wynagrodzenie dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
3. zatwierdził plany finansowo-rzeczowe wykorzystania środków finansowych
w ramach realizacji programu „Promowanie tworzenia niespokrewnionych
z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych” oraz „Rozwój poradnictwa i terapii rodzin
przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci o szczególnych potrzebach
wychowawczych”.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki
nr 322 położonej w m. Laskowice gm. Korczew dla inwestycji polegającej
na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz
budowie szczelnego zbiornika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dz.129/3 położonej
w miejscowości Pieńki gm. Kotuń dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
o poj.10m3,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dz.51/3 położonej
w miejscowości Kępa gm. Kotuń dla inwestycji polegającej na: rozbudowa
budynku mieszkalnego, budowa budynku gospodarczego i szczelnego
zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na budynek zamieszkania zbiorowego pod usługi turystycznowypoczynkowe wraz z jego rozbudową i nadbudową oraz budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków o poj. do 10m3, przewidzianego
do realizacji na działce nr 252/3 w m. Kukawki gm. Przesmyki,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3610W Opole Nowe – Wyłazy – Niwiski w m. Nowe Opole w celu
wykonania przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce 341/2 ul. Piękna,
• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Mordy w celu wykonania prac
polegających na obniżeniu krawężnika, który umożliwi wjazd na działkę
nr 2083/1,
• wyraził zgodę na umieszczenie nad pasem drogowym drogi powiatowej
nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2
w m. Krzesk Królowa Niwa działka 1041/1 gm. Zbuczyn, przyłącza
napowietrznego podpartego nn celem zasilania budynku pieczarkarni
na działce 759, 763/2,
• pozytywnie uzgodnił rozwiązanie sytuacyjne skrzyżowania drogi gminnej
nr 3616012 droga 3616009 (Przekop) – Starczewice z drogą powiatową
nr 3620 W Korczew – Przekop – Drażniew w m. Starczewice,
• wyraził zgodę na przebudowę istniejącej linii energetycznej napowietrznej
NN nad drogą powiatową 3614W Suchożebry – Brzozów w m. Brzozów,
dz.287 gm. Suchożebry.

na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2008 r.
na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 87/134/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. przyjął informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2008 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Mokobody
zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i postanowił skierować powyższy projekt
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach za I półrocze 2008 r.
5. rozpatrzył prośbę mieszkańców wsi Tarków, Kukawki, Pliszki, Koryciany, Pluty
i postanowił, że z braku środków finansowych inwestycja nie może być zrealizowana.
6. przyjął propozycję Starosty Siedleckiego dot. zasad udostępniania sali
konferencyjnej.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice
w m. Przywory Duże w celu umieszczenia sieci wodociągowej
o pow.1,9 m2,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w terenie położonym w miejscowości Żebraczka, Rudnik
Duży, Rudnik Mały, Kochany i cz. wsi Seroczyn, gm. Wodynie w zakresie
lokalizacji obiektu w pasie drogowym i obszarze przylegającym do pasa
drogowego – droga powiatowa nr 3650W Żebraczka – Rudnik dla działki
602, 265, 599,
• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W Siedlce –
Domanice w m. Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających
na wykonaniu przecisku do przyłącza wodociągowego o pow.5m2,
• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 804 Siedlce –
Łuków w m. Grabianów w celu prowadzenia robót w związku
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w poboczu drogi o pow.240m2,
• wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę 607/1 w m. Mokobody ul.
Młynarska z drogi powiatowej nr 3607W Mokobody – Żuków oraz wydał
warunki technicznych.
na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 88/135/08 w sprawie wyrażenia opinii
o pozbawienie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w mieście Mordy.

•
•

•

•
•

2. rozpatrując wnioski postanowił:
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne na działce nr 637/2 w miejscowości Łupiny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego, gospodarczo – garażowego, studni kopanej,
zbiornika na nieczystości płynne do realizacji na działce nr 792 w miejscowości
Wólka Wiśniewska,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie świetlicy o zadaszony taras, budowie studni głębinowej oraz
zbiornika na nieczystości płynne do realizacji na działkach nr: 666/2, 673/2
oraz części działek nr: 663/1, 663/2 w miejscowości Wólka Wiśniewska,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 57/2
w miejscowości Stary Bartków dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz zbiornika ścieków,
zezwolił na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr 323/2
w miejscowości Laskowice.
na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2008 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych ulic w Mieście i Gminie Mordy i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 171/6, 171/8
w miejscowości Wola Wodyńska dla inwestycji polegającej na rozbudowie
budynku jednorodzinnego, budowie: garażu wolnostojącego,
wiaty wolnostojącej, zbiornika na nieczystości ciekłe,
• zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego
na działce nr 134/3,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 172/1 w miejscowości Tokary z drogi
powiatowej nr 3663W,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynku na działce nr 146,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej Siedlce – Łuków
w miejscowości Grabianów w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 136/2,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3639W
w miejscowości Wielgorz w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 578/3,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Nowe Opole. Zarząd postanowił
o zlikwidowaniu wyrw w poboczu (przy asfalcie) drogi powiatowej nr 3610W,

•
•
•
•
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stanowiących zagrożenie dla pojazdów i mieszkańców miejscowości. Sprawa
budowy chodnika - ok. 700 mb. rozpatrzona zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2009 r.
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 657 w miejscowości Dąbrówka Ług
z drogi powiatowej nr 3605W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku gospodarczo – garażowego na działce nr 36/3
w miejscowości Borki Kosiorki,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 76 w miejscowości Kaczory z drogi
powiatowej nr 3654W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci wodociągowej
i przecisków pod drogą,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia przejść poprzecznych sieci wodociągowej.
na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2008 r.

•

•

1. podjął uchwały:
Nr 90/136/08 w sprawie udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli
w zakresie bieżącej działalności powiatu prowadzonej w jednostkach organizacyjnych
powiatu, upoważniającą Panią Hannę Prużanin – dyrektora Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach do składania oświadczeń woli,
Nr 90/137/08 w sprawie udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli
w zakresie bieżącej działalności powiatu prowadzonej w jednostkach organizacyjnych
powiatu, upoważniającą Panią Annę Hołownia – dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli.

2. podjął uchwałę Nr 90/138/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 90/139/08 w sprawie przyjęcia „Informacji opisowej
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2008 roku”.
Zarząd powyższą uchwałę postanowił przedstawić :
• Radzie Powiatu w Siedlcach,
• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
4. podjął uchwałę Nr 90/140/08 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za I półrocze 2008 roku”.
Zarząd powyższą uchwałę postanowił przedstawić:
• Radzie Powiatu w Siedlcach,
• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. postanowił o przekazaniu w formie darowizny rzeczowej videorejestratora,
dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
7. przyjął:
• informację o pracy Wydziału Budownictwa w kontekście obowiązujących
przepisów prawnych w okresie I-VI 2008 r.,
• informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego o ilości przyznanych środków pomocowych na terenie powiatu
siedleckiego i stopnia ich wykorzystania,
• informację Mazowieckiej Izby Rolniczej na temat wapnowania gleb
i możliwości uruchomienia dotacji dla rolników,
• informację na temat pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Siedlcach za I półrocze 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze br.,
• informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu
siedleckiego,
• informację o zapewnieniu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom powiatu siedleckiego,
• informację na temat działalności Zakładu w Żelkowie Mazowieckiego
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt,
• informację na temat sytuacji w zakresie melioracji i planowanych inwestycji
melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w I półroczu 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku garażowego na działce nr 569/1 w miejscowości
Czerniejew,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe na działkach nr: 101, 102 w miejscowości Stara Dąbrówka,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 56 w miejscowości
Wola Serocka dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie odcinka linii NN i budowie słupów na działkach nr:
143, 123, 250, 287, 757, 654/2, 654/1 w miejscowości Brzozów,

•
•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Żebrak
w celu umieszczenia przyłącza NN,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 40/6 w miejscowości Tarcze z drogi
powiatowej nr 3666W,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody w celu umieszczenia sieci kanalizacyjnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej.
na posiedzeniu w dniu 1 września 2008 r.

1. podjął uchwałę Nr 91/141/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. wyraził zgodę na podwieszenie dodatkowego przewodu izolowanego linii
energetycznej napowietrznej NN na istniejących słupach w miejscowości Broszków,
na działce nr 1546.
3. postanowił o wsparciu finansowym uroczystości obchodów 25 rocznicy powołania
Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego.
4. postanowił o zakupie po 12 szt. publikacji – po ich wydaniu: „Kobiety Siedlec.
Wybrane sylwetki” oraz „Biblioteki Publiczne na Podlasiu w XVIII – XX w”.
5. zatwierdził aneksy:
• Nr 1 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2008/2009,
• do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2008/2009.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył prośbę Wójta Gminy Domanice o dofinansowanie realizacji zadań:
1. przebudowa chodnika w drodze powiatowej w miejscowości
Domanice Kolonia, 2. przebudowa jezdni i chodnika łącznie z odwodnieniem
drogi powiatowej w Domanicach. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu
realizacji zadań podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2009 r.,
•
rozpatrzył prośbę Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lipiny o wykonanie
nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni betonowej
o dł. ok. 900 mb., w ciągu drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny.
Ostateczna decyzja o wykonaniu w/w nawierzchni podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
•
rozpatrzył prośbę Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Ziomaki o dodatkowe
dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki. Zarząd widzi potrzebę budowy chodnika,
jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu dofinansowanie
budowy nie jest możliwe,
• zezwolił na budowę linii światłowodowej na działkach nr: 132, 1750, 509/1 –
obręb Zbuczyn, 641/3 – obręb Tchórzew, 1044/1, 1041/1 – obręb Krzesk
Królowa Niwa, 80/2 – obręb Borki Kosiorki,

•
•
•
•
•
•
•

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Żdżar w celu wymiany przewodów na izolowane
napowietrznej linii NN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew w celu wykonania przebudowy istniejącej linii
energetycznej napowietrznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Domanice w celu wybudowania odcinka linii NN dla zasilenia
w energię budynku na działce nr 1195/2,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 1128, 1129
w miejscowości Wodynie dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
uchylił ostateczną decyzję nr D.7332-1-11/08 z dnia 3.02.2008 r.,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: D.7332-1-64/06 z dnia 29.11.2006 r.,
D.7332-1-62/06 z dnia 29.11.2006 r., D.7332-1-42/06 z dnia 10.10.2006 r.,
D.7332-1-31/06 z dnia 16.08.2006 r., D.7332-1-1/07 z dnia 5.03.2007 r.,
D.7332-1-49/06 z dnia 2.01.2006 r., D.7332-1-2/07 z dnia 16.01.2007 r.,
D.7332-1-8/07 z dnia 7.05.2007 r., D.7332-1-2/07 z dnia 5.03.2007 r.,
D.7332-1-32/05/06 z dnia 2.01.2006 r., D.7332-1-43/05/06
z dnia 2.01.2006 r.,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 14 w miejscowości Ozorów z drogi
powiatowej nr 3647W.

7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu
Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 8 września 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 92/142/08 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia. Ostateczna decyzja w sprawie
realizacji zadań na drogach na terenie gminy zostanie podjęta przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 595/1
w miejscowości Nowy Bartków dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, zbiornika ścieków oraz zjazdu z drogi powiatowej,
• zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce nr 111/5,

•
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Stara Dąbrówka w celu wykonania przyłącza kablowego do zasilenia budynków
na działkach nr: 102, 103,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3621W
w miejscowości Dąbrowa w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 731/1.

4. 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 na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął informację o realizacji projektów „Eurostudent” – stypendia dla studentów
z powiatu siedleckiego i „Eurouczeń” – stypendia dla uczniów z powiatu siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.,
na posiedzeniu w dniu 15 września 2008 r.
1. wyraził zgodę na umieszczenie na ogrodzeniu należącym do Starostwa
Powiatowego - od strony wjazdu na plac manewrowy RUCH S.A., tablicy informacyjnej
o lokalizacji Salonu Prasowego.
2. przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, będący propozycją
zadań inwestycyjnych na lata 2009/2010 na drogach powiatowych. Ostateczna
decyzji w sprawie przedstawionych propozycji zadań inwestycyjnych podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek radnego Gminy Siedlce dotyczący budowy chodnika
o długości 800 m w ciągu drogi powiatowej nr 3635W. Ostateczna decyzja
w sprawie powyższego wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2009 r.,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 552/1, 552/2, 553/1
w miejscowości Chlewiska dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 2/2 w miejscowości
Wilczonek dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo –
garażowego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 276 w miejscowości
Rososz dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 384/3
w miejscowości Wilczonek dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 60, 65, 72
w miejscowości Nowa Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego z garażem i zbiornika na nieczystości ciekłe,

•
•
•

•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 47/4 w miejscowości
Kępa dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na budowę zjazdu na działki nr: 1827, 1828 w miejscowości Mordy
z drogi powiatowej nr 3682W,
rozpatrzył wniosek radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2009 r.
zadań inwestycyjnych na drogach na terenie gminy Mokobody. Ostateczna
decyzja w sprawie przedłożonych propozycji podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Nowe Opole w celu prowadzenia robót związanych z remontem zjazdu
przy ul. Lipowej.

4. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu, skierował do
Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady w sprawie:
• przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
• zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.,
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu
„Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”,
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r.,
• pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Mieście i Gminie Mordy,
• powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,
• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Siedleckiego,
skierował również:
• uchwałę Nr 90/139/08 w sprawie przyjęcia „Informacji opisowej z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2008 roku”,
• uchwałę Nr 90/140/08 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za
I półrocze 2008 roku”,
• informację o realizacji zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za I półrocze 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w I półroczu 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za I półrocze 2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze br.,
• informację o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu siedleckiego,
• informację o zapewnieniu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom powiatu siedleckiego
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

na posiedzeniu w dniu 22 września 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 94/143/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. przyjął sprawozdanie na temat realizacji „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w pierwszym półroczu 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. zatwierdził na rok szkolny 2008/2009 wysokość kosztów surowca przeznaczonego
na wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoki Lackim.
4. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu „Piosenki moich
rodziców”.
5. postanowił o wsparciu finansowym akcji profilaktyczno – edukacyjnej „Razem
przeciwdziałamy przemocy”.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew. Ostateczna decyzji w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
przyłącza gazowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu przyłącza gazu średniego ciśnienia,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Żeliszew Duży w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Żeliszew Duży w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci
wodociągowej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 36/3 w miejscowości Borki Kosiorki
z drogi powiatowej nr 3633W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 595/1 w miejscowości
Nowy Bartków z drogi powiatowej nr 3617W,

•

rozpatrzył wniosek mieszkańców i Rady Sołeckiej wsi Niwiski. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2009 r.

7. postanowił o wprowadzeniu do ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach mienia przekazanego przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego,
wg zasad obowiązujących w Starostwie.
na posiedzeniu w dniu 29 września 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 95/144/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 95/145/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 95/146/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
4. rozpatrując wniosek dotyczący odszkodowania za działki położone w miejscowości
Pruszynek postanowił aby przeprowadzić negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
Zarząd zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
6. przyjął:
• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg
powiatowych na terenie powiatu siedleckiego za okres styczeń – wrzesień
2008 r.,
• podział środków na drogi powiatowe w latach 2007 – 2010
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek radnego Gminy Suchożebry. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Łęczycki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• wyraził zgodę na wycięcie 7 szt. drzew /topoli/ w ciągu drogi powiatowej
nr 3671W w miejscowości Radzików Stopki, przez firmę: Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe Transport Usługi w Leśnictwie ,
• wyraził zgodę na wycięcie 3 szt. drzew /2 topole, 1 lipa/ w ciągu drogi powiatowej
nr 3605W w miejscowości Chlewiska, przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe Transport Usługi w Leśnictwie,
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rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Borki Wyrki. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2009 r.,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Zbuczyn,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, gospodarczego, bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe, na działce nr 468/3 w miejscowości Tworki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczo – garażowego, na działce nr 1077
w miejscowości Okniny Stare,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 161, 162, 163
w miejscowości Smolanka dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, gospodarczo – garażowego, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz
zjazdu z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 196 w miejscowości
Smolanka dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku
mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 172 w miejscowości
Tęczki dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, gospodarczo
– garażowego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 166/2 w miejscowości Grabianów
z drogi powiatowej Siedlce – Łuków,
zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu kostką brukową
istniejącego zjazdu na działkę nr 44 w miejscowości Kaliski,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 276 w miejscowości
Rososz dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 47/4 w miejscowości
Kępa dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem
i zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 694 w miejscowości
Przesmyki,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Tokary w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na
działce nr 397,
zezwolił na wykonanie prac polegających na utwardzeniu istniejącego zjazdu
na działkę nr 191/2 w miejscowości Borki Wyrki,
rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Borki Serockie. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2009 r.

8. postanowił o wprowadzeniu zmian do ewidencji księgowej dróg powiatowych
zgodnie z przedłożonym zestawieniem.
9. zapoznał się z informacją o unieważnieniu przetargu na sprzedaż działki
nr 249 o powierzchni 1,8956 ha w obrębie wsi Głuchów gm. Mordy.
Zarząd postanowił o rozpisaniu kolejnego przetargu /ogłoszenie w prasie krajowej/
i postanowił o podniesieniu postąpienia do kwoty 10 000 zł.

na posiedzeniu w dniu 6 października 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 96/147/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 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
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
6. postanowił o przyznaniu nagród wybitnym sportowcom oraz trenerom
Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Iganie Nowe.
7. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach na rok szkolny 2008/2009 szkoły dziennej i zaocznej.
8. wyraził zgodę na całkowite zwolnienie z opłat za posiłki dwojga dzieci
przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim
w okresie: od 1 września br. do 30 czerwca 2009 r.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek radnego Powiatu. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek radnego Powiatu. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Zachodniej w Suchożebrach
i Woli Suchożebrskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Bużyska. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, budynku hali o konstrukcji
stalowej z pomieszczeniem mieszkalnym, studni, zbiornika na nieczystości ciekłe
– na działce nr 400/1 w miejscowości Czerniejew,
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zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 84/5 w miejscowości Jasionka z drogi
powiatowej nr 3636W,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Krześlinek
w celu budowy dwóch zjazdów na działki nr: 879, 882,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie dróg gminnych do realizacji na działkach nr: 134
w miejscowości Grochówka, 249 i 327 w miejscowości Wesółka, 465
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi gminnej do realizacji na działkach nr: 297, 204/1
w miejscowości Izdebki Kośmidry, 262, 382 w miejscowości Sobicze,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3660W w miejscowości Albinów w celu
prowadzenia robót polegających na wykonaniu przecisku do przyłącza
wodociągowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3660W w miejscowości Albinów w celu
wykonania przyłącza wodociągowego,
zezwolił na budowę linii światłowodowej i pozytywnie uzgodnił przebieg
projektowanej trasy traktu światłowodowego na działkach nr: 300/2 – obręb
Żdżar, 866/1 – obręb Pieróg,
stwierdził wygaśnięcie 11 decyzji w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie
drogowym i jednocześnie zezwolił na kontynuację umieszczenia urządzeń
i ustalił opłaty na rzecz ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o,
uchylił decyzje nr: D.7332-1-72-1/08, D.7332-1-72-2/08, D.7332-1-72-3/08,
D.7332-1-72-4/08, D.7332-1-72-5/08, D.7332-1-72-6/08, D.7332-1-72-7/08,
D.7332-1-72-8/08, D.7332-1-72-9/08, D.7332-1-72-10/08, D.7332-1-72-11/08 z dnia 1 września br. oraz umorzył postępowania,
zezwolił na umieszczenie projektowanego kolektora tłocznego sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla,

10.przyjął projekt porozumienia w sprawie współfinansowania zakupu średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach.
11.postanowił kontynuować współpracę z firmą SPORT PREMIUM sp. z o.o. pod
warunkiem wyrażenia przez nią zgody na natychmiastowe rozwiązanie wypowiedzianej
umowy z równoczesnym bezwarunkowym podpisaniem nowej umowy przygotowanej przez
Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
12.przyjął projekt aneksu nr 3 do umowy nr PCPR.82.12-1/1/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
13.rozpatrzył wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach, dotyczący zwiększenia planu wydatków budżetu jednostki na 2008 r. Zarząd –
jeśli będą środki w budżecie powiatu udzieli wsparcia finansowego jednostce.

na posiedzeniu w dniu 13 października 2008 r.
1. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, która odbędzie się
w dniu 15 listopada br.
2. postanowił o przeznaczeniu środków finansowych na badania gleb na terenie
powiatu na zawartość metali ciężkich.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie traktu światłowodowego na działkach nr: 1083, 1084,
1085/2, 1085/3, 1090, 738/3, 738/4, 739, 926/1 – w miejscowości
Dąbrówka Wyłazy oraz na działkach nr: 326, 378/4, 327, 373, 322/1, 369,
310/1, 307, 304, 301/2, 314, 311/2, 372, 375 – w miejscowości Żelków,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Szostek, Budy, Ruda Szostkowska, Ruda Wolińska, Młynki,
Wola Wodyńska, Helenów,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr:
1257, 1730, 1827 – w miejscowości Zbuczyn,
600, 753 – w miejscowości Bzów,
1288, 1918/1, 1971/1, 1971/6, 1071/7,1986 – w miejscowości Krzesk Królowa
Niwa,
277, 342, 387/1, 371, 372, 373/2, 374/1, 375/1, 375/2, 376, 377, 378/1, 378/2,
379/5, 380/1, 381/1, 383, 382/383, 384, 385/2, 385/3, 385/4, 389/1, 389/2, 453
– w miejscowości Kwasy,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce
nr 147/7,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi nr 3605W w miejscowości Dąbrówka
Stany w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na
działce nr 78,
• zatwierdził projekt budowlany dotyczący budowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 3686W w miejscowości Grabianów,
• dofinansować w 2009 r. kwotą 6031,12 zł budowę chodnika we wsi Ziomaki.
4. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim w wysokości 50% w okresie od 1 września br. do 30 czerwca 2009 r.
5. z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu postanowił nie wspierać
finansowo uruchomienia laboratorium kryminalistycznego.
6. postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę o powierzchni 0,0312 ha
w miejscowości Wólka Leśna.

na posiedzeniu w dniu 20 października 2008 r.
1. przyjął projekt Stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października
2008 r. w sprawie uczczenia 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
2. podjął uchwałę Nr 98/148/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 98/149/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na
prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
4. pozytywnie zaopiniował projekty umów użyczenia sprzętu do zimowego utrzymania
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przyłącza
gazu średniego ciśnienia,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 208
w miejscowości Smolanka dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, gospodarczego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi
powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego z garażem, szczelnego zbiornika na
nieczystości płynne – na działce nr 116 w miejscowości Pluty,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowościach: Jasionka, Borki Kosy w celu wykonania izolowanej linii
napowietrznej NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 157/2,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości
Szczeglacin w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Krześlin
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Krześlin
w celu budowy linii izolowanej NN,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poboczu
dróg powiatowych nr: 3617W, 3934W, 2044W.
6. wyraził zgodę na całkowite zwolnienie z opłat za wyżywienie dwojga dzieci
przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim
- w okresie od 1 października br. do 19 czerwca 2009 r. i 50% zwolnienie z opłat
za wyżywienie jednego dziecka – w okresie od 1 października br. do 19 czerwca 2009 r.
7. po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu skierował do
Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady w sprawie:
• powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych,
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r.,

•

zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.,
• 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.,
• programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
w roku 2009,
skierował także sprawozdania:
• z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2007 r.,
• z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata 2005 – 2013”,
• na temat realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w pierwszym półroczu 2008 r.,
• z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu siedleckiego za okres styczeń – wrzesień 2008 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 27 października 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 99/150/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2 przyjął informację o realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 września 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 99/151/08 w sprawie zmiany planu wydatków
na zadania w 2008 r.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie sali sportowej Zespołu Szkół w Bojmiu na działce
nr 466/1,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlinek,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości
Klimonty w celu wykonania remontu mnicha,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 792 w miejscowości
Wólka Wiśniewska z drogi powiatowej nr 3634W.
5. zatwierdził wynegocjowaną cenę do zapłaty jako odszkodowanie za działki
położone w miejscowości Pruszynek.
6. podjął uchwałę Nr 99/152/08 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Gminy Skórzec w sprawie likwidacji Przychodni Opieki Zdrowotnej w Skórcu.
7. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, w okresie
od 1 października br. do 19 czerwca 2009 r.

8. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Lublin dotyczącego ponoszenia
przez Powiat Siedlecki wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu siedleckiego
umieszczonego w Domu Młodzieży SOS w Lublinie.
9. podjął uchwałę Nr 99/153/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego Nr KL/01288/08/7.1.2 „Nowa szansa na przyszłość”.

