SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 października 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 46/69/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
2. negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego.
3. wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, zgodnie z procedurą określoną
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym,
zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach za okres od I do IX 2007 r.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza energetycznego NN
nad drogą powiatową nr 3608W w celu zasilenia w energię budynku
na działce nr 511/5 w miejscowości Niwiski,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3682W w celu prowadzenia robót
dla umieszczenia projektowanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego
do budynku na działce nr 2262 w miejscowości Mordy,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3682W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku na działce
nr 2262 w miejscowości Mordy,
• zezwolił na lokalizację projektowanego przyłącza NN pod drogą powiatową
nr 3618W w celu zasilenia w energię budynku na działce nr 591
w miejscowości Rzeszotków,
• zezwolił na wymianę przewodów linii energetycznej nad drogą powiatową
nr 3663W w miejscowości Łysów,
• zezwolił na zadysponowanie na cele budowlane działki nr 1249/1
w miejscowości Kotuń,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przyłącza wodociągowego
w pasie drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała.
6. postanowił przeznaczyć środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach na realizację przez Nadleśnictwo Sarnaki
zadania pn. „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – wykonanie instalacji solarnej
na terenie leśnictwa Korczew i Drażniew”.
na posiedzeniu w dniu 29 października 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 47/70/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
i zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 47/71/07 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – działek nr 299 i 300 będących w ciągu drogi
powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska)
w miejscowości Domanice Kolonia gm. Domanice.

3. podjął uchwałę Nr 47/72/07 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – działki nr 866/1 będącej w ciągu drogi powiatowej
nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska)
w miejscowości Pieróg gm. Kotuń.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na budowę zjazdów na działki nr 879 i 882 z drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Krześlinek,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 49 oraz wejścia do furtki z drogi
powiatowej nr 3624W w miejscowości Pluty,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3618W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza wodociągowego w miejscowościach:
Uziębły i Rzeszotków,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza sieci wodociągowej
pod drogą powiatową nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka,
• zezwolił na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami
pod drogami powiatowymi nr: 3604W w miejscowościach - Kotuń,
Trzemuszka, 3605W w miejscowości Chlewiska, 3606W w miejscowościach
- Pieróg, Nowa Dąbrówka, Cisie Zagrudzie, 3659W w miejscowościach Wilczonek, Mingosy,
• określił warunki oraz parametry techniczne wykonania stabilizacji
na drodze powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg,
• zezwolił na budowę zjazdów na działkę nr 536 oraz wejścia do furtki
z drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Góry,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany chodników, zjazdów i zatok
autobusowych w drodze powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice Kolonia.
5. zaakceptował projekt umowy użyczenia Gminie Suchożebry pługa skośnego
do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
6. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim.
7. postanowił o przyznaniu nagrody Dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 48/73/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
2. postanowił dofinansować zakup słodyczy i napojów dla grupy młodzieży z gmin
Wiśniew i Siedlce uczestniczącej w uroczystych obchodach DNIA NIEPODLEGŁOŚCI.
3. przyjął Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki na 2007 r.
i przekazał związkom zawodowym nauczycieli celem zaopiniowania.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 579
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 168/2
w miejscowości Czuryły dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego oraz budynku gospodarczego,
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pozytywnie uzgodnił projekt budowlany na budowę zjazdów oraz wejścia
do furtki z drogi powiatowej nr 3663W na działkę nr 536 w miejscowości
Góry,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 411/1
w miejscowości Wilczonek dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i gospodarczego,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1741/18
w miejscowości Żeliszew Duży dla inwestycji polegającej na budowie stodoły
i stajni,
zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza NN pod drogą
powiatową nr 3666W w celu zasilenia w energię przepompowni ścieków
w miejscowości Grubale,
zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
i przyłącza wodociągowego pod drogą powiatową nr 3608W
w miejscowości Nowe Opole w celu zasilenia w wodę i odprowadzenia
ścieków od budynku na działce nr 420,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 1576/7 z drogi powiatowej
nr 3637W w miejscowości Zbuczyn,
zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza energetycznego NN
nad drogą powiatową nr 3638W w miejscowości Czuryły w związku
z modernizacją sieci elektroenergetycznej,
wykonać nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 100 m na drodze
powiatowej nr 3934W w miejscowości Szczeglacin,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o budowę
sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na działce nr 700.
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 49/74/07 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Zarząd przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na rok 2008,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie
mienia komunalnego postanowił skierować do:
• Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –
celem zaopiniowania,
• Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach - z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 49/75/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• przekazać Gminie Mordy pług czołowy w użyczenie na sezon zimowy
2007/2008,
• przekazać Gminie Przesmyki pług czołowy w użyczenie na sezon zimowy
2007/2008,
• przekazać Gminie Korczew piaskarkę w użyczenie na sezon zimowy
2007/2008,
• zezwolił na budowę przyłącza światłowodowego po trasie istniejących kabli
telekomunikacyjnych w pasie drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Żelków Kolonia,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 164, 165
w miejscowości Stara Dąbrówka dla inwestycji polegającej na budowie:

•
•

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo –
garażowego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 220/1
w miejscowości Dąbrówka Stany dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
dokonał sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr D-7332-67/07
z dnia 15 października br.
na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 50/76/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 50/77/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2007 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008 i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany odtworzenia nawierzchni
po wykonaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Łukowska
od Radzyńskiej do drogi gminnej w miejscowości Grabianów,
• zezwolił na zawieszenie przyłącza energetycznego NN nad drogą powiatową
nr 3636W w celu zasilenia w energię elektryczną budynku na działce nr 85/1
w miejscowości Borki Paduchy,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w celu dowieszenia linii
NN na słupach w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w celu prowadzenia
robót dla dowieszenia obwodu NN na słupach w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej NN w pasie drogi
powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy,
• zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza kanalizacji
sanitarnej pod drogą powiatową nr 3617W w miejscowości Żabokliki,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3632W w celu prowadzenia robót
dla umieszczenia projektowanego przyłącza gazu w miejscowości Pruszyn,
• zezwolił na zajęcie dróg powiatowych nr: 3629W, 3665W w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia sieci wodociągowej i przyłączy metodą
przecisku w miejscowościach: Kol. Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska,
Sosenki Jajki, Ptaszki,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3632W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza gazu w miejscowości Pruszyn,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 751/2
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład ślusarski,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 700/1
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłego punktu skupu
mleka na budynek handlowy,
• zezwolił na zajęcie dróg powiatowych nr: 3629W, 3665W w celu
umieszczenia sieci wodociągowej i przyłączy metodą przecisku

•

•

w miejscowościach: Kol. Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki,
Ptaszki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 25, 26
w miejscowości Kamianki Czabaje dla inwestycji polegającej na zmianie
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na sklep spożywczo –
przemysłowy,
w związku z rezygnacją Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z przejęcia
w użyczenie pługa czołowego do zimowego utrzymania dróg, postanowił
przekazać Gminie Korczew pług czołowy w użyczenie na sezon zimowy
2007/2008.

5. postanowił dofinansować realizację zadania pn: ZAŁOŻENIE KOLEKCJI ROŚLIN
DO CELÓW EDUKACYJNYCH PRZY SIEDZIBIE LEŚNICZÓWEK W DRAŻNIEWIE
I KORCZEWIE.
6. postanowił o przyznaniu nagrody finansowej członkini Zespołu Folklorystycznego
„Wolanianki” z Woli Serockiej, za upowszechnianie kultury na terenie powiatu siedleckiego.
7. podjął decyzję o dofinansowaniu wydania „Informatora Turystycznego 2007/2008.
Turystyczne atrakcje Doliny Bugu”.
na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 51/78/07 dotyczącą zmiany kategorii dróg lokalnych
do kategorii dróg gminnych.
2. podjął uchwałę Nr 51/79/07 dotyczącą zmiany kategorii odcinka drogi powiatowej
nr 3633W do kategorii drogi gminnej.
3. podjął uchwałę Nr 51/80/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat
Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków
nie wygasających z końcem 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie: istniejącej linii napięcia AL, stacji
transformatorowej, istniejącego słupa linii SN, linii oświetlenia ulicznego,
w pasie drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 397/2
w miejscowości Wólka Łysowska dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego, studni, zbiornika bezodpływowego na nieczystości
ciekłe,

•
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uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 417 w obrębie
miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika
na ścieki bytowe,
dokonać sprostowania z urzędu oczywistej omyłki rachunkowej w decyzji
nr D-7332-1-52/07 z dnia 29 października 2007 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Radzików Kornica,
Radzików Stopki, Wielgorz, Krzymosze, Leśniczówka o ujęcie w planie
inwestycyjnym powiatu na 2008 r. zadania – budowy nawierzchni drogi
powiatowej przechodzącej przez w/w miejscowości. Zarząd widzi potrzebę
przebudowy drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu powiatu wykonanie zadania w 2008 r. nie będzie możliwe,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Chlewiska dotyczący
wykonania stabilizacji cementem drogi powiatowej Kotuń – Gołąbek.
Zarząd stoi na stanowisku, że jeśli Wójt Gminy Kotuń podejmie się
wykonania stabilizacji drogi, to powiat zakupi cement na 500 mb.
powyższej drogi,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przyłącza wodociągowego
włączonego do sieci wodociągowej zasilającego w wodę budynek
na działce nr 154 w miejscowości Przywory Duże.

8. postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagrody dla zespołu z terenu
powiatu biorącego udział w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych,
który odbędzie się w dniach 26 i 27 kwietnia 2008 r.
9. postanowił o przyznaniu nagród pieniężnych sportowcom, trenerom oraz
działaczom Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Iganie Nowe.
10.rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i z uwagi na brak podstaw
prawnych nie przeznaczył środków finansowych na wsparcie działalności statutowej Związku.
11.przeznaczył środki finansowe na zakup dla potrzeb bibliotek z terenu powiatu
tomika poezji pod roboczym tytułem „Zapach dzieciństwa”.
12. postanowił przyznać nagrodę Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach, za upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
na terenie powiatu w 2007 r.
13.postanowił o całkowitym zwolnieniu z opłat za posiłki dziecka przebywającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, zgodnie z wnioskiem
D/4331-22/07 z dnia 22 listopada br.
na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2007 r.
1. pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
• planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
na 2008 r.,
• planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r.,
• upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania czynności
w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Powiatu Siedleckiego.
Zarząd przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego i potwierdził
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację uchwały.

2. podjął uchwałę Nr 52/81/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
3. podjął uchwałę Nr 52/82/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2007 r.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii napowietrznej NN w miejscowości Chlewiska,
• dokonać naprawy drogi powiatowej nr 3633W – od drogi krajowej nr 2
w kierunku miejscowości Borki Wyrki, o długości ok. 200 m. Zagłębienia
w drodze uzupełnione zostaną tłuczniem i wykonane będzie wyprofilowanie
równiarką, w okresie wiosennym,
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Kaliski dotyczący
przebudowy drogi powiatowej nr 3933W. Zarząd widzi potrzebę przebudowy
powyższej drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu powiatu wykonanie tego zadanie w 2008 r. nie będzie możliwe,
• rozpatrzył wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszewnicy w sprawie
budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3602W w miejscowości
Koszewnica w kierunku miejscowości Pieńki, na długości ok. 230 m. Zarząd
widzi potrzebę budowy chodnika, jednak z uwagi na ograniczone możliwości
finansowe budżetu powiatu w 2008 nie będzie to możliwe.
5. 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 2007 r.,
• ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2007 r.,
• zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.,
• Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
w roku 2008,
• uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2008
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania obowiązującego w 2008 roku oraz innych świadczeń przysługującym
nauczycielom i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
7. podjął uchwałę Nr 52/83/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy w Domanicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Domanicach Kolonii.
8. zaakceptował aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – na okres
od 26 listopada do 31 grudnia 2007 r.
na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 53/84/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.

2. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 157/2
w miejscowości Borki Kosy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 484/1
w miejscowości Czachy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 205
w miejscowości Górki dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego
budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe oraz rozbudowie o ganek,
• zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza napowietrznego NN
nad drogą powiatową nr 3638W w celu zasilenia w energię budynków
mieszkalnych na działce nr 1805/2 w miejscowości Zbuczyn,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany zjazdu na działkę nr 1576/7 z drogi
powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W w celu umieszczenia
kabli energetycznych zasilających stację uzdatniania wody,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbrówka Stara,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla
w celu umieszczenia przyłącza kablowego NN dla zasilania budynku apteki
na działce nr 1384.
na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2007 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 570
w miejscowości Łysów dla inwestycji polegającej na nadbudowie
istniejącego budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe oraz rozbudowie
o dalszą funkcję mieszkalną i taras,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii NN i wymianie słupów
na działkach nr: 684/6, 655, 628, 627 w miejscowości Krześlin,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego,
• zezwolił na budowę linii napowietrznej NN polegającej na budowie linii
izolowanej NN – dowieszenie przewodów do istniejącej linii
w miejscowości Krześlin.
2. pozytywnie zaopiniował projekt umowy z Caritas Diecezji Siedleckiej określającej
warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Skórcu.
3. podjął uchwałę Nr 54/85/07 w sprawie przyjęcia programu naprawczego jednostki
organizacyjnej Powiatu Siedleckiego i postanowił, aby przedłożyć Wojewodzie
Mazowieckiemu program naprawczy Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
celem zaopiniowania.
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 55/86/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 55/87/07 w sprawie określenia wykazu zadań na 2008 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze
powiatowej Zbuczyn – Łęcznowola w miejscowości Zbuczyn, ul. Poręby,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie
budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 91 w miejscowości
Albinów,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie
i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 1741/6
w miejscowości Żeliszew Duży.
na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 56/88/08 w sprawie opracowania układu wykonawczego
budżetu powiatu na 2008 r.
2. podjął uchwałę Nr 56/89/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu powiatu na 2008 r.
3. postanowił przekazać nieodpłatnie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach wyposażenie niezbędne do działania Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Siedlcach. W skład wyposażenia wchodzą:
• fotele i pulpity dyspozytorskie,
• program komputerowy – karta charakterystyk substancji niebezpiecznych,
• mapa topograficzna powiatu siedleckiego.
Ponadto Zarząd postanowił przekazać umową użyczenia – do 31 grudnia 2008 r.
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach:
• meble stanowiące wyposażenie pomieszczenia Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Siedlcach,
• dwa klimatyzatory,
• zestaw komputerowy i program DAN MAP,
• program komputerowy – Zintegrowany System Zarządzania Kryzysowego
SRK 2002.
4. podjął uchwałę Nr 56/90/08 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2008 r. /dział 010, rozdział 01005/.
5. podjął uchwałę Nr 56/91/08 w sprawie ustalenia planu wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 r.
/dział 710, rozdział 71030/.
6. podjął uchwałę Nr 56/92/08 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2008 r. /dział 710, rozdział 71014/.
7. podjął uchwałę Nr 56/93/08 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2008 r. /dział 710, rozdział 71013/.
8. podjął uchwałę Nr 56/94/08 w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków
na zadania w 2008 r. /dział 700, rozdział 70005/.
9. rozpatrując wnioski postanowił:
• postanowił o uregulowaniu stanu prawnego działki nr 140/3, znajdującej się
w obrębie wsi Przesmyki, figurującej w ewidencji gruntów jako „drogi”.
Zarząd postanowił o nieodpłatnym przejęciu w/w działki na rzecz
Powiatu Siedleckiego,

•
•
•
•

zatwierdził projekt budowlany przebudowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 3641W na działki nr: 410/3, 410/2 w miejscowości Izdebki Kosny,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 147/7 z drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1024
w miejscowości Zbuczyn dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalno – garażowo - gospodarczego i zbiornika na nieczystości ciekłe,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy,
na działkach nr: 1497/1, 1497/2 w celu przebudowy stanowiska słupowego
istniejącej linii napowietrznej NN.
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2008 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
2. postanowił o zbyciu nieruchomości zabudowanej – działka nr 249, położonej
w miejscowości Głuchów gm. Mordy.
3. podjął uchwałę Nr 57/95/08 w sprawie przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego i udzielenia zamówienia na dostawę
materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Siedleckiego na 2008 r.
4. przyjął:
• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2007” w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki,
• Informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań
biblioteki powiatowej na obszarze powiatu siedleckiego w 2007 roku,
• Sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Siedlcach za 2007 rok,
• Informację o pracy Delegata Powiatu w Związku Powiatów Polskich
w 2007 roku,
• Informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2007 roku
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. postanowił o ufundowaniu pucharów dla laureatów 28 plebiscytu
na najpopularniejszych sportowców i trenerów 2007 roku.
6. postanowił o ufundowaniu statuetek dla zawodników Wielkiej Gali Kickboxingu,
organizowanej w dniu 27 stycznia br.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Żeliszew, Łęki, Łączka,
Koszewnica dotyczący dofinansowania naprawy drogi powiatowej
nr 3602W. Nie jest przewidywana naprawa przedmiotowej drogi,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w celu prowadzenia
robót dla posadowienia słupa telefonicznego,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego w miejscowości Żabokliki –
działka nr 412, w celu zaprojektowania i wykonania przyłącza
wodociągowego,

•
•
•

pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowni ścieków w miejscowości
Stok Lacki etap II,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie zjazdu z drogi powiatowej nr 3648W na działkę
nr 1116/1 w miejscowości Wodynie,
uzgodnił projekt budowlany na przebudowę sieci elektroenergetycznych
w miejscowości Żebraczka.
na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2008 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał
Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. przyjął działania promocyjne Powiatu Siedleckiego w roku 2008.
Przyjął również:
• informację na temat realizacji zlecania przez Powiat Siedlecki
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzenia
Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach,
• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach w 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
3. przyjął Propozycję określenia zasad korzystania ze stołówki oraz określenia opłat
za posiłki przygotowywane w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim.
4. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ z Łysowa
postanowił dofinansować:
• turniej piłki nożnej,
• turniej tenisa stołowego.
W powyższych turniejach udział wezmą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu siedleckiego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 172/1
w miejscowości Kępa dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, gospodarczego i zbiornika na nieczystości ciekłe,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczącej budowy: zbiornika na gaz propan-butan, zbiornika na nieczystości
ciekłe i przyłącza kanalizacji sanitarnej, do budynku przedszkola na działce
nr 471 w miejscowości Bojmie,
• zezwolił na budowę przyłącza telekomunikacyjnego pod drogą powiatową
nr 3608W w miejscowości Stare Opole do budynku na działce nr 31,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 360/2
w miejscowości Łysów, polegających na rozbudowie i nadbudowie
istniejącego budynku mieszkalnego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi Siedlce – Łuków w miejscowości Grabianów
w celu umieszczenia przyłącza gazu średniego ciśnienia,
• wnikliwie rozpatrzył prośbę Rady Gminy Wodynie dotyczącą przebudowy
drogi powiatowej nr 2258W, na odcinku Seroczyn – Borki o długości
ok. 3 300 mb. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższej drogi, jednak

•
•

z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie
będzie to możliwe,
zezwolił na zajęcie części działek /drogi powiatowe/, o nr: 372, 424/19, 425/1,
452 w miejscowości Skórzec, pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 121 i 122 z drogi powiatowej
nr 3616W w miejscowości Borki Siedleckie.
na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2008 r.

1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy, zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. pozytywnie zaopiniował dwa warianty projektu zasad podziału środków
finansowych na inwestycje /drogi powiatowe/ zlokalizowane na terenie gmin powiatu
siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. pozytywnie zaopiniował dokumentację przetargową pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Łomnica, Jedlina, Borki oraz część wsi Seroczyn,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 50/2
w miejscowości Suchożebry, dotyczącej budowy budynku mieszkalnego,
zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi powiatowej,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W w celu umieszczenia
przyłącza napowietrznego NN w miejscowości Pniewiski.
5. postanowił o przekazaniu w miesiącu lutym br. dodatkowej dotacji dla Domu Pracy
Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach - w ramach przyznanego budżetu na 2008 r.
6. postanowił o zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach na 2008 r. w dziale 852, rozdz. 85204.
7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników zimowej edycji
Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” – SOKOLIK 2008.

8. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla:
• Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku
Lackim, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości
20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
• Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres 6 miesięcy
tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości 20% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
• Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
na okres 6 miesięcy tj. od 1 kwietnia br. do 30 września br., w wysokości 20%
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

9.postanowił dofinansować zakup nagród dla uczestników V Ogólnopolskiej
Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych IGK-5’ 2008, która odbędzie się
w dniach 4 – 6 kwietnia br.
10.postanowił dofinansować zakup soków, napojów, słodyczy dla dzieci i młodzieży
uczestniczącej w imprezie integracyjnej „Miłość trzech pokoleń”, organizowanej
w dniu 13 lutego br. w sali „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury.
11.postanowił dofinansować wydrukowanie 500 szt. plakatów dotyczących programu
„Profilaktyka a Teatr”.
12.pozytywnie zaopiniował dwa wnioski opracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Stoku Lackim w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza Komponent BiD, pod warunkiem pozyskania środków w ramach komponentu.
13.przyjął:
• Informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych
na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.,
• Sprawozdanie z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2007”.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
14.postanowił o zakupie nagród dla laureatów konkursu „Gmina przyjazna
dla mieszkańców wsi”.
15.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2008 r.
1. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu
jednostce organizacyjnej powiatu - Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
Zarząd projekt uchwały postanowił przekazać:
• Wojewodzie Mazowieckiemu – celem zaopiniowania,
• Przewodniczącemu Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
2. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
Zarząd projekt uchwały postanowił przekazać Wojewodzie Mazowieckiemu,
celem zaopiniowania.
3. podjął uchwałę Nr 60/96/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
4. postanowił, aby w związku z kończącym się okresem zatrudnienia Dyrektora Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora
placówki.

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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
6. podjął uchwałę Nr 60/97/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu
na 2008 r.
7. zatwierdził aneks Nr 4 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Stoku Lackim.
8 przyjął projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego
przez Katolickie Radio Podlasia.
9. zatwierdził arkusze organizacyjne dla Technikum Zawodowego i Szkoły Policealnej
w systemie zaocznym na II, IV i VI semestr roku szkolnego 2007/2008, wchodzących w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
10.postanowił ufundować nagrody dla dzieci i młodzieży - laureatów konkursu
KOLĘDOWAĆ MAŁEMU.
11.zapoznał się:
• z informacją Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.,
• z informacją z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
za 2007 r.,
• ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
12.rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
dla części południowo – wschodniej miejscowości Zbuczyn,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 774/1, 769/3
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 904, 905
w miejscowości Dziewule dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 305
w miejscowości Laskowice dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 57/1
w miejscowości Stary Bartków dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, szczelnego zbiornika ścieków oraz zjazdu na działkę
z drogi powiatowej,
• zezwolił na budowę drogi dojazdowej o szerokości 6 m do garaży straży
pożarnej oraz parkingów dla samochodów osobowych w miejscowości
Hołubla.
na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2008 r.
1. podjął uchwałę Nr 61/98/08 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych

prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
na 2008 r. w sferze turystyki.
2. podjął uchwałę Nr 61/99/08 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
na 2008 r. w sferze kultura fizyczna i sport.
3. rozpatrzył prośbę Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowego patronatu nad Przeglądem Piosenki
Europejskiej, który odbędzie się 19 maja br. Zarząd postanowił o ufundowaniu nagród dla
laureatów Przeglądu.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej, kanału
tłocznego i kanalizacji sanitarnej oraz kabla energetycznego NN, w ciągu
drogi powiatowej w miejscowości Czerniejew,
• zatwierdził projekt budowlany dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Wólka Leśna,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 351
w miejscowości Seroczyn dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i osadnika ścieków,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 414
w miejscowości Brodki dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
inwentarskiego,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń
ul. Siedlecka w celu umieszczenia linii napowietrznej NN,
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w celu umieszczenia
linii napowietrznej NN w miejscowości Mokobody ul. Ossolińskich.
5. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
• nadania statutu jednostce organizacyjnej powiatu - Dom na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach,
• dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu
na 2008 r.,
• powierzenia Miastu i Gminie Mordy, zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych,
• przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
skierował również:
• sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2007”,
• sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej za 2007 rok,
• informację o pracy Delegata Powiatu w Związku Powiatów Polskich
w 2007 roku,
• informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2007 roku,
• sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w 2007 r.,
• informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.,

•

informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział
w Siedlcach za 2007 r.,
• sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 r.,
• informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych
na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu dokonał wyboru zasad podziału środków finansowych na inwestycje
powiatowe zlokalizowane na terenie gmin powiatu siedleckiego.
na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.
2. postanowił o zwiększeniu środków finansowych na prowadzenie badań gleb
na terenie powiatu siedleckiego.
3. pozytywnie zaopiniował projekt pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego
o uruchomienie systemu dotacji dla rolników do zakupu wapna.
4. przyjął informację o wszczęciu postępowania wodno prawnego.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
•

•
•

•
•

rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Mokobody w sprawie przebudowy dróg
powiatowych na terenie Gminy. Decyzja w sprawie zakresu przebudowy drogi
nr 3661W Mokobody – Męczyn zostanie podjęta w terminie późniejszym,
gdy warunki na to pozwolą. W bieżącym roku na terenie gminy zaplanowano
przebudowę dróg powiatowych nr:1. 3662W Mokobody – Ziomaki – Żuków
w miejscowości Ziomaki o długości 1000 mb /dokumentacja w trakcie
realizacji/. 2. 3611W Mokobody – Suchożebry o długości 1000 mb.
Na lata 2008 – 2013 na terenie Gminy Mokobody, Powiat Siedlecki planuje
wykonanie następujących inwestycji na drogach powiatowych: 1. Wykonanie
dokumentacji oraz przebudowę drogi nr 3662W Męczyn – Niwiski, o długości
2370 mb, 2. Wykonanie dokumentacji i przebudowę drogi nr 3607W Broszków Żuków, o długości 2257 mb.,
zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej przyłącza kablowego NN
od istniejącego słupa do złącza kablowego na działce nr 507/2
w miejscowości Kotuń,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 622/2
w miejscowości Dziewule dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z użytkowym poddaszem, zbiornika na nieczystości,
zjazdu z drogi powiatowej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 154 w miejscowości
Borki Kosy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
zbiornika na nieczystości,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 86/3, 87/1
w miejscowości Jasionka dla inwestycji polegającej na nadbudowie
i przebudowie budynku mieszkalnego oraz rozbudowie i przebudowie budynku
garażowego,

•
•
•
•

odmówił wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 394
w miejscowości Kopcie – decyzja nie wymaga uzgodnienia
z Zarządem Powiatu,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 428/6
w miejscowości Gołąbek polegającej na budowie: budynku mieszkalnego,
budynku gospodarczo – garażowego, zbiornika na nieczystości ciekłe,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działek nr: 24, 23/2
w miejscowości Kamianki Czabaje polegającej na nadbudowie budynku
mieszkalnego o poddasze użytkowe oraz rozbudowie o taras,
odmówił zmiany ostatecznych decyzji:
 I.7332-1-49/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r.,
 I.7332-1-43/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r.,
 I.7332-1-32/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r.,
 I.7332-1-31/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r.,
 I. 7332-1-42/06 z dnia 10 października 2006 r.,
 I.7332-1-62/06 z dnia 29 listopada 2006 r.,
 I.7332-1-64/06 z dnia 29 listopada 2006 r.,
 I.7332-1-2/07 z dnia 16 stycznia 2007 r.,
 D.7332-1-8/07 z dnia 7 maja 2007 r.,
 D.7332-1-2/07 z dnia 5 marca 2007 r.,
 D.7332-1-1/07 z dnia 5 marca 2007 r.

6. postanowił o wprowadzeniu do ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego mienia
przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Siedlcach.
na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2008 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2008 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady na najbliższej sesji Rady.
Jednocześnie Zarząd wystąpił z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie
w dniu 27 lutego br. o godz. 1230 posiedzenia Komisji Budżetu, celem zaopiniowania
powyższego projektu uchwały Rady Powiatu.
2. dokonał zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 r.
Zarząd zmieniony projekt uchwały skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady.
Jednocześnie Zarząd wystąpił z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu o przedłożenie
na posiedzenie Komisji Budżetu powyższego projektu uchwały Rady Powiatu.
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. podjął uchwałę Nr 63/100/08 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
na 2008 r. w sferze pomocy społeczne.
5. postanowił o nie wspieraniu inscenizacji Bitwy pod Iganiami, z uwagi na brak
środków finansowych w budżecie powiatu na przedmiotowy cel.

6. postanowił, że Powiat Siedlecki nie przystąpi do Programu Promocji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PPRP) Mazowsze XXI.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3602W przyłącza
napowietrznego NN celem zasilenia budynku na działce nr 306,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej Siedlce – Łuków
w miejscowości Grabianów w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego
dla potrzeb budynku na działce nr 175,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej Siedlce – Łuków
w miejscowości Grabianów w celu umieszczenia przyłącza gazowego metodą
przecisku dla potrzeb budynku na działce nr 175,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości
Pniewiski w celu wykonania budowy chodników i zatoki przy budynku świetlicy
wiejskiej,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi nr 2044W w miejscowości
Wólka Łysowska w celu wykonania przebudowy nawierzchni zjazdu z drogi
powiatowej na drogę gminną przy świetlicy wiejskiej,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach nr: 129 w miejscowości Kamianki Czabaje, 677/2 w obrębie Tokary,
dla inwestycji polegającej na remoncie mostu na rzece Magdalenka,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach nr: 190, 757, 305 w miejscowości Kamianki Lackie dla inwestycji
polegającej na budowie mostu na rzece Kołodziejka,
• zezwolił na rozbudowę domu jednorodzinnego w miejscowości Górki
na działkach nr: 207, 208,
• uzgodnił pozytywnie zmianę sposobu użytkowania magazynów paszowych
na magazyny dystrybucyjne hurtowego handlu artykułami spożywczymi wraz
z dobudową części socjalno – administracyjnej, budowie: bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe, zjazdu z drogi powiatowej, ogrodzenia –
na działkach nr: 138/8, 138/9 w miejscowości Podawce,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 220 w miejscowości
Izdebki Kośmidry dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie
budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 258/1, 258/2
w miejscowości Rososz dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z tarasem oraz zbiornika na nieczystości płynne,
• zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej nr 3639W w miejscowości
Wielgorz w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego na działce nr 612,
• zezwolił na włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej metodą przecisku
w pasie drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń, na wysokości działki
nr 981/9,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2944W oraz drogi
powiatowej nr 3621W w miejscowości Dąbrowa w celu wykonania przebudowy
nawierzchni zjazdów dla pojazdów OSP oraz budowę chodników i dwóch zatok
postojowych,
• zezwolił na budowę zjazdu na działki nr: 904, 905 z drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości
Żebrak przyłącza napowietrznego NN celem zasilenia budynku na działce nr 770,

•
•
•

•

zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej Siedlce – Łuków
w miejscowości Grabianów w celu wykonania linii napowietrznej do budynku
na działce nr 175,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 413 w miejscowości
Izdebki Kosny dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie napowietrznej linii NN przy ul. Klonowej
w miejscowości Zbuczyn, na działkach nr: 1083/14, 1083/15, 1805/2, 1083/11,
1083/10, 1315/3, 1315/2, 1316/3, 1317/3, 1316/2,
zezwolił na zadysponowanie gruntu drogi powiatowej w miejscowości
Dąbrówka Ług w celu wykonania przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo
– pomiarowym w linii ogrodzenia działek nr: 3-377/1, 377/3.
Starosta
/-/ Zygmunt Wielogórski

