SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2008 r.
1. postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników XVIII Siedleckiego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w dniach 8 i 9 kwietnia br.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
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dofinansować zakup około 60 ton cementu na wykonanie stabilizacji na drodze
powiatowej nr 3602W Koszewnica – Łączka,
zaakceptował projekt opinii dot. studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb działki nr 596,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń
w celu umieszczenia linii napowietrznej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w celu umieszczenia
przewodu NN,
zezwolił na umieszczenie nad pasem drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole przyłącza napowietrznego NN celem zasilenia
budynku na działce nr 403/4,
uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy części działek
nr: 207 i 208 w miejscowości Górki dla inwestycji polegającej na rozbudowie
i nadbudowie budynku mieszkalnego,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Pustki,
Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn Pieńki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Stare Opole w celu budowy parkingu wzdłuż działki nr 64/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Cisie Zagrudzie w celu umieszczenia przyłącza kablowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Kamieniec w celu umieszczenia rury stalowej pod sieć wodociągową,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Trzemuszka w celu wbudowania linii napowietrznej SN
dla zasilenia stacji transformatorowej na działce nr 1271,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 717
w miejscowości Łupiny dla inwestycji polegającej na rozbudowie
i nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na warsztat naprawy elektromechaniki samochodowej,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego metodą
przecisku do budynku na działce nr 1006/2,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 57/1 z drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Stary Bartków.

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
2. przyjął:
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury
fizycznej w 2007 r.,
• informację nt. podziału środków na zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki na 2008 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę z drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew, ul. Siedlecka 38,
• zezwolił na przebudowę zjazdu na działki nr: 1375, 1374 z drogi powiatowej
nr 3662W w miejscowości Mokobody,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 132/2
w miejscowości Kamianki Czabaje dla inwestycji polegającej na zmianie
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny oraz budowie
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy części działki nr 224
w miejscowości Pniewiski dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
inwentarskiego oraz budowie: wiaty, płyty gnojowej, szczelnego zamkniętego
zbiornika na gnojowicę i silosu na zboże i paszę,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 429/1
w miejscowości Nowy Bartków dla inwestycji polegającej na budowie budynku
na sprzęt rolniczy,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 392
w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego na sprzęt rolniczy,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Pustki przyłącza NN celem zasilenia budynku na działce nr 74/5,
• zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3666W odcinka gazociągu
w celu wykonania przyłącza budynków mieszkalnych przy ul. Stefaniuka
w miejscowości Stok Lacki,
• nie wyraził zgody na zbliżenie projektowanego budynku na działce nr 986/2
w miejscowości Kotuń do drogi powiatowej nr 3605W, na odległość
5-6 m od krawędzi jezdni.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Domanice
zadań Powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

na posiedzeniu w dniu 17 marca 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 66/101/08 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2007 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić sprawozdanie Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
2. podjął uchwałę Nr 66/102/08 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2007 rok”.
Zarząd postanowił przedstawić sprawozdanie Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
4. 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.
5. postanowił o dofinansowaniu Międzynarodowej Konferencji „Rola samorządów
lokalnych w procesie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna młodzieży”, która odbędzie
się w dniach 3 – 6 lipca br.
6. w związku z przebudową mostu w miejscowości Kamianki Lackie na rzece
Kołodziejce w ciągu drogi powiatowej nr 3622W, udzielono Zarządowi Powiatu pozwolenia
wodnoprawnego.
7. wyraził zgodę na dokonanie protokolarnego fizycznego zniszczenia książek, płyt CD,
kaset VHS z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
8. wyraził zgodę na wypłatę nagród pieniężnych dla laureatów Nagrody Starosty
Siedleckiego za 2007 r., przyznanych przez Kapitułę Nagrody Starosty Siedleckiego w dniu
12 lutego br. oraz wykonanie pamiątkowych statuetek i dyplomów w etui:
• Panu Antoniemu Pogonowskiemu w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej
i ofiarności w służbie publicznej,
• Panu Czesławowi Pietrasikowi w dziedzinie oświaty i nauki,
• Panu Władysławowi Świętochowskiemu w dziedzinie kultury i sportu.
9. rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Rejonowego w Siedlcach Polskiego Czerwonego
Krzyża. Starosta Siedleckie postanowił o objęciu honorowego patronatu nad IV FESTYNEM
„KREW DLA MIASTA I POWIATU SIEDLECKIEGO”, który odbędzie się 15 czerwca br.
w Amfiteatrze w Siedlcach.
10.postanowił ufundować nagrody dla dzieci i młodzieży – finalistów Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

11.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr XVII/89/04
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
12.przyjął sprawozdania z działalności:
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2007 r.,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za 2007 r.,
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za 2007 r.,
• Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za 2007 r.,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
•
•
•
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13.rozpatrując wnioski postanowił:
zatwierdził projekt budowlany przebudowy zjazdu na działki nr: 121, 122 z drogi
powiatowej nr 3616W w miejscowości Borki Siedleckie,
zezwolił na budowę zjazdu na działki nr: 138/9, 138/8 z drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Podawce,
zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3615W w miejscowościach:
Czepielin Kolonia, Czepielin odcinka sieci wodociągowej,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 35 z drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czepielin,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 507
w miejscowości Przesmyki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczo – garażowego na sprzęt rolniczy,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Mościbrody
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
dokonać odwodnienia drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Kukawki, poprzez
wykopanie rowu na odcinku ok. 50 mb wzdłuż drogi – we własnym zakresie.

14. zapoznał Zarząd z Protokółem z posiedzenia II etapu komisji w dniu 12.03.2008 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
Zarząd postanowił o zatrudnieniu z dniem 1 kwietnia br. Pani Hanny Prużanin na stanowisku
Dyrektora powyższej placówki.
15.podjął uchwałę Nr 66/103/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
16.wyraził zgodę na doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Siedleckiej w Skórcu – zgodnie z wnioskiem z dnia 3 marca br.
17.przyjął informacje:
• nt. zrealizowanych inwestycji w powiecie siedleckim w 2007 r.,
• o przebiegu akcji zimowej na drogach w powiecie siedleckim w okresie
2007/2008
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.

na posiedzeniu w dniu 25 marca 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 67/104/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 67/105/08 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia dróg
lokalnych do kategorii dróg gminnych.
4. przyjął projekt chwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn,
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. zaakceptował projekt dokumentacji przetargowej pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Ziomaki, dotyczący budowy chodnika
w miejscowości Ziomaki w ciągu drogi powiatowej nr 3662W. Zarząd widzi
potrzebę budowy chodnika w powyższej miejscowości, jednak z uwagi na brak
środków finansowych w budżecie powiatu nie będzie to możliwe,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej Siedlce – Grabianów w celu
umieszczenia sieci wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 49
w miejscowości Kaczory dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na fermę drobiu,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości
Mogielnica linii energetycznej kablowej celem zasilenia w energię budynków
mieszkalnych,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3645W w celu umieszczenia sieci
wodociągowej z przyłączami,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi nr 3635W w miejscowości Wołyńce –
działka nr 665 linii energetycznej kablowej celem zasilenia w energię
przepompowni ścieków,
• zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę nr 413 z drogi nr 3666W
w miejscowości Cielemęc,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 906
w miejscowości Okniny dla inwestycji polegającej na budowie budynku
inwentarskiego,
• odmówił zmiany w decyzji nr I.7332-13/05 z dnia 19 lipca 2005 r.
7. przyjął informacje:
• o działalności na rzecz rolników Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

8. rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach postanowił
o partycypowaniu w kosztach wydrukowania broszur dotyczących programu
PROFILAKTYKA A TEATR.
9. postanowił o zakupie urządzenia kontrolno-pomiarowego służącego do rejestracji
zachowań uczestników ruchu drogowego oraz do pomiaru prędkości.
na posiedzeniu w dniu 31 marca 2008 r.
1. przyjął SPRAWOZDANIE roczne o zmianach w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 68/106/08 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia dróg
będących własnością gminy do kategorii dróg gminnych.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• doziarnić miejsca zaniżone drogi powiatowej nr 3647W, na odcinku
Kamieniec - do wsi Osińskie oraz wyprofilować równiarką ten odcinek drogi,
• rozpatrzył wniosek radnego Gminy Zbuczyn w sprawie obustronnej budowy
chodników w miejscowościach: Tarcze, Cielemęc w ciągu drogi powiatowej
nr 3666W. Zarząd widzi potrzebę budowy chodników w powyższych
miejscowościach, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu powiatu nie będzie to możliwe,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 50/2 w miejscowości Suchożebry
z drogi powiatowej nr 3611W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działce nr 519 w miejscowości Łysów polegającej na rozbudowie świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 48
w miejscowości Borki Kosiorki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem mieszkalnym i garażem,
• zezwolił na dowieszenie na istniejących słupach drugiego obwodu linii NN
nad drogą nr 3655W w miejscowości Daćbogi – działka nr 283/1,
• zezwolił na dowieszenie na istniejących słupach drugiego obwodu linii
napowietrznej NN nad drogą powiatową nr 3622W w miejscowości Głuchówek
– działki nr: 157/1, 158/1, 161/1,
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Przesmyki dotyczący remontu drogi
powiatowej nr 2044W Łysów – Niemojki. Remont przedmiotowej drogi może
zostać wykonany w II półroczu br., jeśli w budżecie powiatu będą środki
finansowe na ten cel. Jeśli warunki finansowe nie pozwolą na wykonanie
remontu w bieżącym roku, wniosek powyższy będzie wzięty pod uwagę podczas
opracowywania budżetu powiatu na 2009 r.
4. zaakceptował propozycję miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Domu na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – od 1 kwietnia 2008 r. oraz postanowił o zwiększeniu
wynagrodzenia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od 1 stycznia br.

5. postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów - o administracji
rządowej, samorządzie terytorialnym oraz dla szkolnych kół PCK w powiecie siedleckim
w ramach Dnia Krwiodawstwa – IV Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedleckiego”.
na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 69/107/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. zatwierdził aneks Nr 5 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim.
3. postanowił przeznaczyć środki finansowe na zadanie pn: BUDOWA
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE LEŚNYM PRZY OSADZIE
BARTKÓW – POWIAT SIEDLECKI, realizowane przez Nadleśnictwo Sarnaki.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt budowlany dotyczący zjazdu na działkę nr 35 z drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1085
w miejscowości Domanice dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 352
w miejscowości Przywory Duże dla inwestycji polegającej na zmianie
sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na mieszkalny
z garażem, nadbudowę budynku o część mieszkalną oraz zmianę konstrukcji
dachu,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 59/4
w miejscowości Pieńki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, garażowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki
socjalne,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3606W w miejscowości Żelków w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia sieci telefonicznej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków
w celu umieszczenia sieci telefonicznej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w celu prowadzenia
robót dla umieszczenia sieci wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1563
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z drogi
powiatowej nr 3637W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w celu umieszczenia
sieci wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1550/1
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego, zjazdu z drogi powiatowej,
• wyraził zgodę na budowę budynku gospodarczego w linii zabudowy

•
•

•

właściwej dla istniejącego budynku gospodarczego na działce
w miejscowości Łysów 1,
uzgodnił projekt budowlany wykonania przyłącza wodociągowego
do budynku na działce nr 612 w miejscowości Wielgorz,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 435
w miejscowości Mroczki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczo – garażowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości
płynne,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w celu wykonania
izolowanej linii napowietrznej NN do zasilenia budynku na działce
nr 11-711/1 w miejscowości Przywory Duże.

6. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady:
• zmieniający uchwałę Nr XVII/89/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
29 czerwca 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego,
• w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.,
• w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.,
• w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
• w sprawie powierzenia Gminie Domanice, zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
• w sprawie powierzenia Gminie Domanice, zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
• w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn, zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
• w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych
powiatu na 2008 r.,
przekazał również:
• SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
SIEDLECKIEGO ZA 2007 ROK,
• SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2007 rok
samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach,
• sprawozdanie roczne o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu
powiatu siedleckiego za 2007 r.,
• sprawozdanie z realizacji zadań powiatu siedleckiego w zakresie kultury
fizycznej w 2007 r.,
• informację na temat realizowanych inwestycji w powiecie siedleckim
w 2008 r.,
• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w powiecie siedleckim
w okresie 2007/2008 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2007 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2007 r.,

•

sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2007r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za 2007 r.,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim za 2007 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2007 r.,
• informację nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w 2007r.,
• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 70/108/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 70/109/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r.
3. podjął uchwałę Nr 70/110/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r. /dział 710, rozdz. 71013/.
4. podjął uchwałę Nr 70/111/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2008 r. /dział 010, rozdz. 01005/.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Golice o ujęcie w planach finansowo –
wykonawczych na 2009 r. przebudowy odcinka drogi 3617W na terenie
wsi Golice. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższej drogi. Wniosek może
zostać uwzględniony przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.
i lata następne,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Pluty w celu wykonania utwardzenia drogi dojazdowej
do pól,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 405
w obrębie Korczew dla inwestycji polegającej na budowie pieczarkarni,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 39 z drogi powiatowej nr 3642W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 92
w obrębie Tokary dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz zbiornika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 14
w miejscowości Ozorów dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego, studni, bezodpływowego zbiornika na nieczystości,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działek nr: 45/1,
45/2 w miejscowości Dąbrówka Stany dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną,

•
•
•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3638W, 3640W, 3641W,
3637W w celu umieszczenia przejść poprzecznych sieci wodociągowej,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 623/22
w obrębie Korczew dla inwestycji polegającej na dobudowie łącznika
z częścią magazynową do budynku pieczarkarni oraz budowy garażu,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 476 z drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w celu
wykonania remontu chodnika na wysokości działek nr: 1460, 1459, 1458
w miejscowości Paprotnia,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej Siedlce – Łuków w miejscowości
Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przecisku
przyłącza wodociągowego.

6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów V Konkursu
Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 24 kwietnia br.
7. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia br.
8. postanowił dofinansować zakup nagród dla laureatów finału Okręgowego XXXII
edycji Olimpiady, który odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia br. w Zespole Szkół
Rolniczych w Rudce.
9. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów konkursów związanych
z Festiwalem, organizowanym w dniach 16 – 19 października br. w Siedlcach.
10.postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników biegu w ramach Festynu
Majowego organizowanego w Seroczynie dla uczczenia rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 - Maja.
11.przyjął zaproszenie Burmistrza VII Dzielnicy Budapesztu Erzsebetvaros
do udziału w wiosennym festiwalu młodzieży Erzsebetvaros, w dniach 30 maja –
1 czerwca 2008 r.
na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2008 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Borki Wyrki o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku od torów kolejowych do wsi
Borki Wyrki. Zarząd widzi potrzebę remontu powyższej drogi, jednak
z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu z bieżącym
roku nie będzie to możliwe. Wniosek może zostać uwzględniony przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 629, 624, 619
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego
na pieczarkarnię, budowie zbiorników na ścieki technologiczne i sanitarne,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 27
w miejscowości Ługi Wielkie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe,

•
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uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 138
w miejscowości Choja dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 191/2
w miejscowości Ługi Wielkie dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej Siedlce – Łuków w miejscowości
Grabianów w celu umieszczenia przyłącza gazowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej Siedlce – Łuków w miejscowości
Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przecisku
do przyłącza gazowego,
zezwolił na budowę zewnętrznej sieci elektroenergetycznej do zasilenia
oczyszczalni ścieków w miejscowości Hołubla, nad drogą powiatową
nr 3618W,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 841
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 553
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Ługi Rętki w celu umieszczenia przejść poprzecznych sieci wodociągowej,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3633W, 3666W
w miejscowościach: Ługi Wielkie, Tarcze, Cielemęc w celu umieszczenia sieci
wodociągowej z przyłączami,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 205/1, 206/2,
207/2, 208/1, 209, 210 w miejscowości Gołąbek dla inwestycji polegającej
na budowie: komór przerostowych, hali wysiewu grzybni, hali wyładunku
kompostu, silosów fermentacyjnych, korytarza manewrowego,
zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3633W, 3666W
w miejscowościach: Ługi Wielkie, Tarcze, Cielemęc w celu prowadzenia robót
polegających na wykonaniu sieci wodociągowej,
zezwolił na budowę przyłącza telefonicznego jako kabel ziemny po trasie
istniejącego kabla zlokalizowanego drogą powiatową nr 3617W do działki
nr 328 w miejscowości Paprotnia,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 3604W w celu budowy przyłącza
telefonicznego do budynku Banku Spółdzielczego w miejscowości Kotuń,
zezwolił na lokalizację w pasach dróg powiatowych nr: 3638W, 3666W,
3633W sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 622/2 z drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 750/1 z drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory Duże.

2. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Firmy BIG FROM postanowił udostępnić
bezpłatnie logo powiatu siedleckiego w zamian za bezpłatne przekazanie 100 szt.
mapy powiatu.

3. postanowił o dofinansowaniu uczestnictwa zawodników w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej PUSTYNIA 2008, organizowanym w dniach 3 – 4 maja w Krakowie.
4. postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników konkursów
organizowanych w ramach VI RODZINNEGO FESTYNU SPORTOWO – REKREACYJNEGO
organizowanego w dniu 27 kwietnia br. w Żelkowie Kolonii.
5. postanowił zwiększyć od dnia 1 kwietnia br. wysokość dodatku funkcyjnego dla:
• Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim,
• Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2008 r.
1. postanowił o zakupie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sprawnego
gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.
Zakup - dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek dotyczący uwzględnienia w planach inwestycyjnych
położenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 3660W, od Bojmia do stacji
kolejowej w miejscowości Sosnowe. Zarząd widzi potrzebę remontu powyższej
drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu
w bieżącym roku nie będzie to możliwe. Wniosek może zostać uwzględniony
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.,
• zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 2258W sieci
wodociągowej przy działkach nr: 32, 34,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowościach:
Zabłocie, Radomyśl w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach nr: 161/1, 160/4, 386/2, 158/2, 157/2, 156/2, 155/2, 158/1, 157/1
w miejscowości Głuchówek polegającej na budowie linii energetycznej NN,
• zezwolił na przeprowadzenie linii energetycznej NN i SN nad drogą powiatową
nr 3612W w miejscowości Podnieśno,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3656W w miejscowościach: Zabłocie,
Radomyśl w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu przecisku
do przyłącza wodociągowego,
• uzgodnił projekt budowlany dotyczący: przebudowy nawierzchni zjazdów
z drogi powiatowej nr 2044W, budowy zatok postojowych i chodników przy
drogach nr 2044W, 3621W, 1125W – przy budynkach świetlicy i remizy
strażackiej w miejscowości Dąbrowa,
• uzgodnił projekt budowlany dotyczący budowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 3662W na działki nr: 1375, 1374 w miejscowości Mokobody,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Cielemęc w celu wykonania remontu nawierzchni na zjeździe
do działki nr 440/4,
• zezwolił na montaż przewodu oświetleniowego i opraw na słupach linii NN
zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 3655W – działki nr: 458
w miejscowości Gostchorz, 515 w miejscowości Tworki,

•

•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr:
283, 273, 282, 282/3, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 - w miejscowości
Cielemęc, 178, 185, 209, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 248/2, 251, 252, 254 w miejscowości Czuryły, 17, 18, 19, 20 - w miejscowości Olędy, 130/2, 70/1,
70/2, 136, 82, 88/2, 101/2, 934, 100/4, 99/2 - w miejscowości Lucynów,
934 – w miejscowości Wielgorz,
sfinansować zakup 60 ton cementu na wykonanie stabilizacji na drodze
powiatowej nr 3605W, na odcinku Chlewiska – Nowaki,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Hołubla w celu wykonania przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków
na działce nr 1372 w miejscowości Hołubla,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii NN na słupach na działkach nr: 269, 270, 312,
702 w miejscowości Żebrak.
na posiedzeniu w dniu 5 maja 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 prośbę o przedłożenie pod obrady Rady.
2. przeznaczył środki finansowe w związku z organizowanymi Dniami Krwiodawstwa –
IV Festynem „Krew dla Miasta i Powiatu Siedleckiego”. Festyn odbędzie się 15 czerwca br.
w amfiteatrze na terenie parku w Siedlcach.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry i zadecydował o wykonaniu
remontu drogi powiatowej nr 3618W o nawierzchni gruntowej na odcinku
od drogi Krześlin – Nakory w kierunku Rzeszotkowa. Remont – nawiezienie
żwiru w miejsca szczególnie nieprzejezdne,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 308/2
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 506
w miejscowości Bojmie dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego z garażem, budynku gospodarczego, zbiornika na nieczystości
ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 305
w miejscowości Jagodne dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, budynku gospodarczo – składowego, zbiornika na nieczystości
ciekłe,
• zezwolił na lokalizację przyłącza energetycznego do projektowanej
przepompowni ścieków, w pasie drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości
Zbuczyn, ul. Poręby,
• zezwolił na lokalizację przyłącza energetycznego w celu zasilenia w energię
elektryczną budynku na działce nr 1576/7 w miejscowości Zbuczyn,
ul. Poręby,
• uzgodnił projekt budowlany dotyczący przebudowy zjazdu na działkę nr 413
z drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc.

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet
VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
2. podjął uchwałę Nr 74/112/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
3. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
na rok szkolny 2008/2009:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
4. rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Francuskiej Siedlce
– Nevers, postanowił o wykonaniu dla Stowarzyszenia transparentu o treści:
AMICALE FRANCO – POLONAISE NEVERS – SIEDLCE.
5. postanowił o ufundowaniu pucharu - nagrody Starosty Siedleckiego dla zwycięzcy
Międzygminnych Zawodów o Ruchu Drogowym, które odbędą się dnia 14 maja br.
w Szkole Podstawowej w Dziewulach.
6. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród – koszulek dla uczestników
IX Mazowieckiego Spływu Kajakowego MEANDRY LIWCA, organizowanego
w dniach 13 – 14 czerwca br.
7. postanowił o ufundowaniu pucharów, nagród i dyplomów dla laureatów
III Wiosennych Zawodów Strzeleckich Kół Ligi Obrony Kraju o Puchar Starosty Siedleckiego.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody dotyczący budowy chodnika
w miejscowości Ziomaki, w ciągu drogi powiatowej nr 3662W. Zarząd,
z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi
możliwości współfinansowania budowy chodnika,
• zatwierdził projekt dotyczący budowy zewnętrznych sieci
elektroenergetycznych do zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości
Hołubla,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu prowadzenia robót
dla wykonania przyłącza wodociągowego,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze
powiatowej – ul. Sienkiewicza w Mordach w celu wykonania przyłącza
do budynku na działce nr 1981,
• zezwolił na przebudowę zjazdu na działki nr: 365, 364 z drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Cielemęc,

•
•
•
•
•

•
•

zezwolił na budowę zjazdu na działki nr: 140/3, 138/1 z drogi powiatowej
nr 3635W w miejscowości Wołyńce,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 484/1 z drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Czachy,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej
na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami do realizacji na działkach
w miejscowościach: Krzesk-Królowa Niwa, Krzesk Majątek, Wesółka, Tęczki,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 305
w miejscowości Wólka Wiśniewska dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego, zbiornika na nieczystości płynne,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie odcinka napowietrznej linii SN i NN oraz budowie
trzech stacji transformatorowych do realizacji w miejscowości Podnieśno
i Stany Duże,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii SN na działkach nr: 371, 380,
1119, 1283 w miejscowości Trzemuszka,
uzgodnił projekt budowlany dotyczący przebudowy linii napowietrznej NN,
przebudowy istniejącego słupa linii SN, przebudowy stacji transformatorowej,
przebudowy linii oświetlenia ulicznego oraz przyłączy napowietrznych
do budynków mieszkalnych.
na posiedzeniu w dniu 19 maja 2008 r.

1. podjął uchwałę Nr 75/113/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 75/114/08 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia dróg
będących własnością gminy do kategorii dróg gminnych.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Stare Opole w celu umieszczenia sieci telefonicznej,
• zatwierdził projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3635W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 66
w miejscowości Stara Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego z garażem, zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 514/2
w miejscowości Czerniejew, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą garażową,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 214/2
w miejscowości Dąbrówka Stany, dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczo
– garażowego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 158/4
w miejscowości Dąbrówka Stany, dla inwestycji polegającej na budowie
budynku gospodarczo – garażowego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 204/2
w miejscowości Mościbrody, dla inwestycji polegającej na budowie: budynku

•
•

•
•
•
•
•

mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budynku gospodarczego, zbiornika
na nieczystości płynne,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Stare Opole w celu prowadzenia robót dla wykonania przyłącza
telekomunikacyjnego,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew w sprawie współfinansowania
wykonania nawierzchni na drodze powiatowej nr 3601W – długości
ok. 600 mb oraz na drodze powiatowej nr 3620W – długości ok. 600 mb.
Zarząd decyzję w sprawie współfinansowania wykonania nawierzchni
w/w odcinków dróg podejmie po uzyskaniu informacji od Wójta Gminy
o wielkości środków finansowych jakie Gmina planuje przeznaczyć
na współfinansowanie,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla w celu wykonania rowu krytego przy działce
nr 2642/2 stanowiącej boisko szkolne,
zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze
powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę nr 578/3 z drogi powiatowej
nr 3639W w miejscowości Wielgorz,
zezwolił na przebudowę zjazdu na działkę nr 53/17 z drogi powiatowej
nr 3660W w miejscowości Albinów,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w celu
wykonania kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce
nr 456/8 w miejscowości Stok Lacki.

4. postanowił o zakupie nagród dla laureatów konkursu ekologicznego
organizowanego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej
w Nowym Bartkowie w dniu 2 czerwca br.
5. postanowił o ufundowaniu nagród dla uczestników letniej edycji Regionalnego
Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” – SOKOLIK 2008.
6. pozytywnie odniósł się do prośby Prezesa Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach
i wyraził zgodę na udostępnienie parkingu w dniu 15 czerwca br. w godz. 700 – 1400,
w związku z organizowanym Ulicznym Turniejem Koszykówki BLACKTOP.
7. przeznaczył środki finansowe na zakup upominków dla młodzieży gimnazjalnej
z terenu powiatu biorącej udział w X Powiatowym Dniu Dziecka, organizowanym
w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach w dniu 3 czerwca br.
8. postanowił o wsparciu uroczystości związanych z przejęciem tradycji
9 Dywizji Piechoty przez Garnizon Siedlce.
9. po zapoznaniu się z propozycją „Życia Siedleckiego” dotyczącą współfinansowania
publikacji o turystyce na Mazowszu pod nazwą TURYSTYKA nie wyraził zgody
na współfinansowanie publikacji, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu
na przedmiotowy cel.
10.wyraził zgodę na zakup upominków – dla laureatów V Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego pod nazwą ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE.

11.przyjął informacje:
• na temat scalenia gruntów rolnych,
• na temat zmian przeznaczenia gruntów rolnych,
• na temat uaktualnień geodezyjnych,
• Starosty na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie
Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
• Starosty w sprawie finansowania oświaty,
• o pracy Wydziału Komunikacji w kontekście obowiązujących przepisów,
• o pracy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kontekście
obowiązujących przepisów,
• na temat przygotowań do nowego roku szkolnego 2008/2009 placówek
oświatowych,
• dotyczącą aktualnego stanu i sytuacji rodzin zastępczych /wg stanu na dzień
30 kwietnia 2008 r./
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
12.podjął uchwałę nr 75/115/08 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania
oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności powiatu prowadzonej w jednostkach
organizacyjnych powiatu.
na posiedzeniu w dniu 26 maja 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 76/116/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. przyjął informacje:
• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego
w 2007 r.,
• o stanie środowiska i wynikach kontroli na terenie powiatu siedleckiego
w 2007 r.,
• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu
siedleckiego,
• o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego
na obszarze powiatu siedleckiego,
• o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa za 2007 r.,
• o działalności Związku Spółek Wodnych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii napowietrznej NN wraz z przyłączem
na działkach nr: 285, 80, 1, 711/1, 711/2 w miejscowości Przywory Duże,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: budowie napowietrznej linii NN na istniejących słupach,
wymianie słupa w linii NN, do realizacji na działkach nr: 61/1, 283/1, 53, 52,
48/2, 48/1, 34/8 w miejscowości Daćbogi,

•

•

•
•

•
•

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie: oczyszczalni ścieków, przyłącza wodociągowego,
przyłącza do oczyszczalni, do realizacji na działkach nr: 39, 60, 37/1, 37/2, 31,
43 w miejscowości Tęczki oraz 1291, 1280, 1282 w miejscowości Krzesk
Królowa Niwa,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 76
w miejscowości Gostchorz dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budynku gospodarczego, zbiornika
na nieczystości,
zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3614W – działki nr: 287, 123
w miejscowości Brzozów odcinka sieci gazociągowej średniego ciśnienia,
zezwolił na budowę linii światłowodowej na działkach nr: 373 – obręb Żelków,
1283 – obręb Trzemuszka, 281 – obręb Rososz, 165/3 – obręb Oleksin, 589/1 –
obręb Kępa, 826 – obręb Koszewnica, 511/1 obręb Dąbrówka Nowa, 651, 657
– obręb Cisie Zagrudzie, 875/1 – obręb Pieróg,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia w celu umieszczenia kabla telefonicznego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Paprotnia w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem przyłącza
telefonicznego.
na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2008 r.

1. podjął uchwałę Nr 77/117/08 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia
drogi będącej własnością gminy do kategorii dróg gminnych.
2. w związku z remontem mostu na rzece Myśli w miejscowości Mogielnica
postanowił o wykonaniu dodatkowych robót przedstawionych przez Firmę DOMOST sp. z o.o.
w Małkinii – wykonawcę remontu.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane w związku
z planowanym wykonaniem stabilizacji betonowej w pasie drogi powiatowej
nr 3602W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 553
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej
na rozbudowie i przebudowie budynku pieczarkarni,
• ustalił warunki włączenia dróg gminnych nr: 361310W, 361326W do dróg
powiatowych nr: 2050W, 3667W,
• ustalił warunki włączenia drogi gminnej – ul. Piwna w miejscowości Zbuczyn
do drogi powiatowej nr 3638W,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 63
w miejscowości Borki Kosiorki dla inwestycji polegającej na rozbudowie
i nadbudowie budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki
nr 421 i 420/2 w obrębie Korczew polegających na budowie sklepu
spożywczego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii kablowej NN od istniejącej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 124/23 do złącza kablowo

•
•
•

pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia działki nr 141/8
w miejscowości Mogielnica,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości
Stary Bartków w celu umieszczenia słupów oświetlenia drogowego,
zezwolił na umieszczenie nad pasem drogi powiatowej nr 3936W działka nr 297/1 linii napowietrznej NN celem zasilenia budynku na działce
nr 310/5,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości
Stary Bartków w celu prowadzenia robót w związku z ustawieniem słupów
oświetlenia ulicznego.

4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w I kwartale 2008 r.
5. postanowił o zapewnieniu transportu dla Zespołu Ludowego przy Kole Gospodyń
Wiejskich w Trzcińcu na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza.
na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
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. podjął uchwałę Nr 78/118/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
4. rozpatrzył wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach, o zwiększenie budżetu jednostki na: pokrycie kosztów wynagrodzeń
bezosobowych, zakup akcesoriów komputerowych.
Zachodzi potrzeba dokonania zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej jednostki
oraz rozliczenia kosztów obsługi zadań PFRON.
Zarząd stoi na stanowisku, aby dokonać zakupu programów do obsługi finansowo –
księgowej – jak niżej:
• program księgowy QNT Qwant,
• program płacowy QNT Qwark .
Aktualnie wydatek na powyższe zakupy mieści się w planie finansowym PCPR.
5. podjął uchwałę Nr 78/119/08 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach.
6. podjął uchwałę Nr 78/120/08 w sprawie darowizny Domowi Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter 312D będącego
w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

7. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przez Dom Pracy
Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach samochodu Ford Transit na potrzeby Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Kaliski. Zarząd widzi potrzebę
przebudowy drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Paprotnia – Kobylany
Skorupki, o długości ok. 700 mb., jednak w bieżącym roku z uwagi na
ograniczone możliwości budżetu powiatu nie będzie to możliwe. Zarząd
postanowił o wykonaniu przepustu Ø 80 - na powyższym odcinku drogi.
• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3604W, 3603W w miejscowości
Żeliszew Podkościelny w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3604W, 3603W w miejscowości
Żeliszew Podkościelny w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu
sieci wodociągowej,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej w celu lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Krzesk Królowa
Niwa, Krzesk Majątek,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 998/1, 992, 986
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego z garażem, zbiornika na ścieki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 295, 296
w miejscowości Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garażem, budynku gospodarczego oraz zjazdu z drogi
powiatowej nr 3636W,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 84/5 w miejscowości
Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz
zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej Siedlce – Łuków w miejscowości
Grabianów w celu umieszczenia sieci kanalizacyjnej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi Siedlce – Łuków w miejscowości Grabianów
w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu sieci wodociągowej,
• zatwierdził projekt budowlany dotyczący przebudowy chodników i nawierzchni
drogi powiatowej w miejscowości Domanice,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 261 w miejscowości
Jasionka dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego
z użytkowym poddaszem i garażem, zbiornika na nieczystości, zjazdu z drogi
powiatowej nr 3636W,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Jagodne
w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi nr 3656W w miejscowości Okniny w celu
umieszczenia przyłącza wodociągowego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny
w celu prowadzenia robót w związku z wykonaniem przyłącza wodociągowego,
• zezwolił na lokalizację w drodze powiatowej nr 3666W odcinka gazociągu
w celu przyłączenia do budynku na działce nr 395/2 w miejscowości Stok Lacki.

9. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla dzieci z terenu powiatu biorących
udział w konkursach odbywających się w ramach obchodów Gminnego Dnia Dziecka
w Czuryłach.
10.rozpatrując prośbę Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta postanowił:
o ufundowaniu nagrody w konkursie ekstremalnej jazdy na MTB,
o bezpłatnym wynajęciu terenu wokół budynku Starostwa dla wywieszenia banerów
reklamowych,
• o bezpłatnym użyczeniu mocy.
•
•

11. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych
Komisji,
12. podjął uchwałę Nr 78/121/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2008 r.
1. pozytywnie zaopiniował korektę w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. i skierował powyższy projekt uchwały
uwzględniający korektę do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.
2. podjął uchwałę Nr 79/122/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
4. podjął uchwałę Nr 79/123/08 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia drogi
lokalnej będącej własnością gminy do kategorii dróg gminnych.
5. pozytywnie zaopiniował dokumentację przetargową pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Paprotnia w celu montażu przewodu i opraw
oświetleniowych na istniejących słupach napowietrznej linii NN,
• zezwolił na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty urządzeń elektroenergetycznych
przebiegających nad przedmiotową drogą,
• zatwierdził projekt budowlany zjazdu z działki nr 138/9 i 138/8
w miejscowości Podawce,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 479/2 w Nowym Opolu
z drogi powiatowej nr 3610W,

•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki
nr 326 w miejscowości Żebrak dla inwestycji polegającej na budowie:
budynku mieszkalnego, studni, zbiornika na nieczystości,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 504
w miejscowości Czachy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, garażu oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalne,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 1058
w miejscowości Trzciniec dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

7. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r.,
• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych,
przekazał również informacje:
• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego w 2007 r.,
• o stanie środowiska i wynikach kontroli na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.,
• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie
powiatu siedleckiego,
• o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego,
• o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa za 2007 r.,
• o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
8. zatwierdził aneks do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim.
9. postanowił ufundować nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu
powiatu, biorących udział w zawodach sportowo – pożarniczych w dniu 22 czerwca w Skórcu.
na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2008 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Bojmie dotyczący utwardzenia
nawierzchni drogi powiatowej nr 3673W na odcinku Bojmie – Trzcianka.
Zarząd widzi potrzebę utwardzenia nawierzchni powyższej drogi, jednak
z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku
nie będzie to możliwe,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 124
w miejscowości Borki Wyrki,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego,
• uchylił decyzję D.7332-1-34 z dnia 13. 05.2008 oraz umorzył postępowanie,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn w celu umieszczenia metodą przecisku przyłącza
wodociągowego dla potrzeb działki nr 260,

•

•

•
•

uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie: oczyszczalni ścieków, stacji transformatorowej i linii
zasilania energetycznego, wodociągu zasilającego oczyszczalnię kanalizacji
ciśnieniowo – grawitacyjnej,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej NN, celem
doprowadzenia energii do budynku na działce nr 310/5 w miejscowości
Szczeglacin,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc
w celu prowadzenia robót związanych z budową zjazdu na działkę nr 413,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń –
działka nr 507/2 w celu umieszczenia przyłącza kablowego.

2. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom konkursu „Edukacja
ekologiczna podstawą ochrony lasu”.
na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 81/124/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
2. rozpatrzył prośbę Prezesa Fundacji PAŁAC W KORCZEWIE. Starosta Siedlecki
postanowił o objęciu honorowego patronatu nad imprezą pod nazwą: ZIELONY KORCZEW
I TARGI DLA WSI, która odbędzie się w dniach 2 – 3 sierpnia br.
3. postanowił udostępnić logo Powiatu Siedleckiego oraz ufundować dwie nagrody
dla laureatów Siedleckiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, odbywającego się
w ramach projektu - Partnerstwa dla Rozwoju Regionalnego.
4. postanowił ufundować dwie nagrody dla uczestników konkursu plastycznego
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO.
5. z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem oddziału w Borkach Wyrkach Zespołu Szkół
Rolniczych.
6. zezwolił na rozpoczęcie negocjacji z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia, celem wprowadzenia zmian w umowie za wynajem garażu
w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
7. w związku ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 249 o powierzchni 1,8956 ha w obrębie wsi Głuchów gm. Mordy postanowił:
• ustalił cenę wywoławczą,
• ustalił kwotę postąpienia,
• powołał do komisji przetargowej członka Zarządu Powiatu.
8. pozytywnie zaopiniował przedłożone trzy warianty przebiegu autostrady A2.
9.rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o przejęcie budowy chodnika
w miejscowości Ziomaki w ciągu drogi powiatowej nr 3662W oraz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o dofinansowanie w/w inwestycji. Zarząd postanowił dofinansować budowę
przedmiotowego chodnika. Gmina zajmie się budową chodnika.
zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz w celu wymiany przewodów linii napowietrznej
na przewody izolowane oraz na wymianę słupów energetycznych,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 607/1
w miejscowości Mokobody dla inwestycji polegającej na budowie: budynku
mieszkalnego, gospodarczego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu prowadzenia robót dla wykonania sieci wodociągowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
w celu umieszczenia przejść poprzecznych sieci wodociągowej,
zezwolił na lokalizację linii energetycznej NN w miejscowości
Żelków Kolonia w pasie drogi powiatowej nr 3606W w celu zasilenia
w energię elektryczną nowego kontrahenta,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 686
w miejscowości Łysów dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowościach:
Czuryły, Olędy w celu umieszczenia przejść poprzecznych sieci wodociągowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowościach:
Czuryły, Olędy w celu prowadzenia robót dla wykonania sieci wodociągowej
i przyłączy pod drogą,
zapoznał się z wnioskiem radnego Powiatu o dokończenie modernizacji drogi
powiatowej nr 2050W na odcinku ok. 1900 mb. Ostateczne rozpatrzenie
wniosku nastąpi przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2009 r.

