SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2007 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 259 i 260
w miejscowości Jasionka, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garaŜem wraz z urządzeniami budowlanymi,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 85/3
w miejscowości Jasionka, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego,
• zezwolił na przebudowę linii NN, w celu zasilenia w energię budynku
mieszkalnego na działkach nr: 1497/1 i 1497/2 w miejscowości Mordy,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza gazu średniego
ciśnienia w poboczu drogi powiatowej nr 3615W, do budynku
mieszkalnego na działce nr 180/2 w miejscowości Kownaciska,
• postanowił o dofinansowaniu budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3608W w miejscowości Niwiski,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej pod drogą
powiatową nr 3601W w miejscowości Laskowice,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 680
w miejscowości Przesmyki, dla inwestycji polegającej na przebudowie
konstrukcji dachu i rozbudowie budynku mieszkalnego,
• zezwolił na umieszczenie sieci wodociągowej i przyłączy pod drogą
powiatową nr 3631W w miejscowości Stok Ruski,
• zezwolił Przedsiębiorstwu INWOD na zajęcie drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski, w celu prowadzenia robót dla umieszczenia
sieci wodociągowej i przyłączy.
na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 31/48/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. wykonując uchwałę Nr 154/240/2006 z dnia 6 marca 2006 r. /sprzedaŜ w formie
przetargu ustnego, nieograniczonego działki nr 532 połoŜonej w obrębie Krzesk-Majątek
gm. Zbuczyn/, postanowił o powołaniu pięcio - osobowej komisji przetargowej oraz ustalił
wysokość wadium.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Pióry Wielkie. Zarząd Powiatu mając
na uwadze dobro mieszkańców, widzi potrzebę budowy chodników
w powyŜszej miejscowości. Chodniki wybudowane zostaną podczas
przebudowy trasy Tarcze – Olszanka. RównieŜ wówczas przebudowane
zostaną przepusty, chyba Ŝe ich stan i funkcja wymagać będzie
natychmiastowej przebudowy, wówczas zostaną naprawione przez
pracowników Wydziału Dróg.

•
•
•

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami pod drogą
powiatową nr 3601W w miejscowościach: Laskowice i Tokary,
zezwolił na przebudowę istniejącej linii energetycznej NN w miejscowości
Pniewiski,
ustalił Związkowi Komunalnemu PAPROTNIA opłatę za zajęcie jedni, pobocza
i chodnika drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia w celu
prowadzenia robót w związku z awarią sieci wodociągowej.
na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 32/49/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 410/2, 410/3
w miejscowości Izdebki Kosny,
• zezwolił na lokalizację projektowanego złącza kablowo – pomiarowego,
w poboczu drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki,
• zezwolił na umieszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej w poboczach dróg
powiatowych w miejscowości Dąbrówka Stany,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 378/1
w miejscowości Wilczonek,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 193/1
w miejscowości Kępa,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 565
w miejscowości śeliszew Podkościelny,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 200/1 i 201
w miejscowości śeliszew Podkościelny,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 249
w miejscowości Borki,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do realizacji
w miejscowościach: Januszówka, Smolanka, Dziewule,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach
na terenie gminy Kotuń,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowościach
Czuryły i Olędy,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 6 w miejscowości
Stary Bartków,
• zezwolił na zajęcie poboczy dróg powiatowych w miejscowości Dąbrówka
Stany w celu prowadzenia robót,
• wyraził zgodę na zakup kostki brukowej dla gminy Korczew,
z przeznaczeniem na wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych
w miejscowości Korczew,
• wyraził zgodę na zakup 80 ton Ŝwiru na remont drogi powiatowej
w miejscowości Wólka Proszewska,

•
•
•
•
•
•

zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole
w celu umieszczenia przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego,
zezwolił na zajęcie pobocza drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole w celu prowadzenia robót,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 161
w miejscowości BuŜyska,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Dziewule,
uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Kisielany śmichy,
postanowił o umieszczeniu w planie zadań inwestycyjnych w 2007 r. zadania
pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 6320W we wsi DraŜniew,
przeznaczając na ten cel środki finansowe.

3. pozytywnie odniósł się do prośby Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Siedlcach i przeznaczył środki finansowe na wykonanie prac modernizacyjnych
związanych z instalacją agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zintegrowanego Stanowiska
Dyspozytorskiego SłuŜb Ratowniczych oraz zakup systemu chłodzenia dla pomieszczeń
technicznych i dyspozytorskich w których znajdują się urządzenia teleinformatyczne i
serwerowe obsługujące specjalistyczne oprogramowanie.
4. przeznaczył środki finansowe z działu promocja na zakup nagród dla laureatów
konkursu wiedzy o Gminie, odbywających się w ramach imprezy ZIELONY KORCZEW –
w dniach 4 – 5 sierpnia br.
Przeznaczył równieŜ środki finansowe na zakup nagród i upominków dla laureatów konkursu
Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej.
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia projektów, które Powiat
Siedlce złoŜy do realizacji w ramach projektów operacyjnych, o których mowa w art. 2, ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu.
5. rozpatrując wnioski postanowił:

•
•
•
•
•

wyraził zgodę na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
pod drogą powiatową nr 3632W w miejscowości Pruszyn,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 53 w miejscowości
Borki Kosiorki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 510
w miejscowości Mroczki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 250
w miejscowości Kamianki Lackie,
wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę nr 456/5 w miejscowości
Stok Lacki Folwark.
na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 34/50/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 34/51/07 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2007 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom zadania
z zakresu dróg powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenia merytorycznych Komisji i sesję Rady.
4. przyjął informację o realizacji dochodów i wydatków budŜetu powiatu siedleckiego
za I półrocze 2007 r. w układzie pełnej klasyfikacji budŜetowej.
5. przyjął informację o wykonaniu budŜetu Powiatu Siedleckiego za II kwartał 2007 r.
6. rozpatrując wniosek Wójta Gminy Przesmyki postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie (modernizacji) sieci napowietrznej linii niskiego
napięcia w miejscowości Pniewiski.
na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 35/52/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowofinansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2007 r.
2. 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 przedłoŜenie
na posiedzenia merytorycznych Komisji i sesję Rady.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• umorzył postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy działki o numerze ew. 335 połoŜonej

•

•
•
•

•

•

w miejscowości Lipiny w dla inwestycji polegającej na budowie silosu
na zboŜe i pasze,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr1576/7
w miejscowości Zbuczyn przy ul. Poręby dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami
budowlanymi, budynku gospodarczego oraz zjazdu z drogi powiatowej,
pozytywnie zaopiniował projektowaną lokalizację sieci wodociągowej
w pasie drogi nr 804 Siedlce - Grabianów,
wyraził zgodę na budowę zjazdu na działkę o nr geod.654/1 z drogi
powiatowej nr 3614W SuchoŜebry – Brzozów w gminie SuchoŜebry
oraz określił warunki techniczne,
zezwolił na przebudowę istniejącej linii energetycznej napowietrznej
średniego napięcia SN-15kV przeprowadzonej nad drogą powiatową
dz. nr 616/1 w m. śeliszew Podkościelny polegającej na wymianie
przewodów istniejącej linii nn z gołych na przewody niepełnoizolowane,
zezwolił na umieszczenie, nad dz. nr 1249/1 w pasie ulicy Siedleckiej
w Kotuniu, przewodów linii energetycznej napowietrznej nn
od istniejącego słupa w kierunku ul. Modrzewiowej do zasilenia budynku
mieszkalnego na dz. nr 627/4,
rozpatrując wniosek Wójta Gminy Domanice o podwyŜszenie
dofinansowania inwestycji – budowa chodnika w m. Przywory DuŜe
i Kolonia Domanice, określił moŜliwości finansowe Powiatu na 2007 rok.
na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 36/53/07 w sprawie wydania opinii o pozbawienie
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
2. przyjął informację o pracy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach z zakresu budownictwa w kontekście
obowiązujących przepisów prawnych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu.
4. z uwagi na brak podstaw prawnych postanowił nie wspierać finansowo akcji
charytatywnej organizowanej przez Impresariat Artystyczny AB ART wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie Zarząd postanowił o nie udzielaniu rekomendacji firmom zajmującym się
organizowaniem akcji charytatywnych.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Siedlcach
postanowił o dofinansowaniu zakupu pucharów, dla najlepszych zawodników w punktacji
końcowej w imprezie pn. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu prowadzenia
robót dla umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku na działce
nr 507/2 w miejscowości Kotuń,

•
•
•
•
•

•
•
•
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu umieszczenia
przyłącza kanalizacyjnego do budynku na działce nr 507/2 w miejscowości
Kotuń,
zezwolił na umieszczenie przyłącza wodociągowego pod drogą powiatową
nr 3616W w miejscowości Strzała do budynku na działce nr 357/4,
zezwolił na lokalizację przyłącza w poboczu drogi powiatowej nr 3666W
w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków
w miejscowości Stok Lacki,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przebudowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości śebraczka,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie chodników, zjazdów i zatok autobusowych w pasie
drogi powiatowej nr 3635W, na działkach nr 299 i 300 w miejscowości
Domanice Kolonia,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Wola SuchoŜebrska w celu prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza
wodociągowego do działki nr 316,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza gazu średniego
ciśnienia do budynku na działkach nr 4, 5/1 i 5/2,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Wola SuchoŜebrska w celu umieszczenia projektowanego przyłącza
wodociągowego do budynku na działce nr 316,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w celu umieszczenia
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działkach nr 4, 5/1 i 5/2
w miejscowości Krześlin.
na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2007 r.

1. pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie dodatku motywacyjnego dla:
• Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim na okres 6 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2007 r. do dnia
29 lutego 2008 r., w wysokości 20% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego,
• Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na okres
6 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.,
w wysokości 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
• Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim na okres 6 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2007 r.
do dnia 31 marca 2008 r., w wysokości 20% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
2. postanowił o zamieszczeniu materiału informacyjno - promocyjnego o powiecie
w Gazecie Targowej, która ukaŜe się 8 września br. w czasie XIV Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach.
3. zatwierdził dofinansowanie wyjazdu młodzieŜy – Zespołu Tanecznego MURENA
z GOK w Chodowie do Oberhavel - w ramach Międzynarodowych Spotkań Kulturalnych,
w wysokości 30% kosztów podróŜy w ramach promocji powiatu.

4. rozpatrując wniosek dotyczący wyjazdu młodzieŜy do Budapesztu w ramach
Multilateralnego Projektu Wymiany MłodzieŜy INTERCITY postanowił zatwierdzić
dofinansowanie wyjazdu w wysokości 30% kosztów w ramach promocji powiatu oraz
przejściowo sfinansować zakup biletów do refundacji.
5. przyjął sprawozdanie z działalności:
• Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach za I półrocze
2007 r.
Przyjął równieŜ sprawozdanie z działalności:
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za I półrocze 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na przeprowadzenie przewodu oświetlenia drogowego nad drogą
powiatową nr 3610W w miejscowości Wyłazy,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany linii napowietrznej do zasilenia
budynku mieszkalnego na działce nr 627/4 w miejscowości Kotuń,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza gazu ziemnego pod
drogą powiatową nr 3616W w miejscowości Strzała do budynku na działce
nr 357/4,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu umieszczenia projektowanego przyłącza wodociągowego
do budynku na działce nr 103,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia przyłącza wodociągowego
do budynku na działce nr 103.
na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 38/54/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
4. podjął uchwałę Nr 38/55/07 w sprawie przyjęcia „Informacji opisowej z wykonania
budŜetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2007 roku”.
Zarząd powyŜszą uchwałę postanowił skierować do:
• Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji,
• Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

5. podjął uchwałę Nr 38/56/07 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2007 roku”.
Zarząd powyŜszą uchwałę postanowił skierować do:
• Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji,
• Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
6. przyjął Informację o realizacji zadań finansowych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2007 roku i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
7. rozpatrując prośbę Kapituły Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza postanowił
o ufundowaniu w bieŜącym roku Nagrody, wręczenie której nastąpi w dniu 1 grudnia br.
o godz. 1200 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
8. postanowił o zakupie nagród dla uczestników XVIII Siedleckiego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w 2008 r.
9. zatwierdził aneksy do projektów organizacyjnych:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychoawczego w Stoku Lackim
10.przyjął sprawozdania z działalności jednostek za I półrocze br.:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
• Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11.rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy części działek o nr geod.
75 w obrębie miejscowości Gostchorz i nr geod. 2 w obrębie miejscowości
Kaczory,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy drogi równoległej nr 1b
od km 101.8 + 74.00 do km 102.80 + 80.00 linii kolejowej E-20
na odcinku Siedlce – Dziewule,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy stacji trasformatorowej
STSR20/250, budowy linii napowietrznej NN, budowy linii napowietrznej
oświetleniowej, budowy przyłączy do budynków w miejscowości
Wólka Leśna,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 431
w miejscowości Trzciniec,
• dokonać naprawy dróg powiatowych polegającej na doziarnieniu
i wyrównaniu drogi Korczew – BuŜyska oraz wyrównaniu drogi
Mogielnica – Frankopol.

12.podjął uchwałę Nr 38/57/07 – opinia w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej ul. Traugutta w Węgrowie.
13.podjął uchwałę Nr 38/58/07 – opinia w sprawie pozbawienia działki połoŜonej
we wsi Świniary kategorii drogi gminnej.
na posiedzeniu w dniu 3 września 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 39/59/07 w sprawie opracowania koncepcji harmonogramu
dostosowania organizacyjnego, kadrowego oraz lokalowego Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
2. podjął uchwałę Nr 39/60/07 – opinia w sprawie pozbawienia ulicy Piłsudskiego
w Sokołowie Podlaskim kategorii drogi powiatowej.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej pod drogą
powiatową nr 3661W w miejscowości Mokobody,
• zezwolił na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego NN
w poprzek drogi powiatowej nr 3666W w celu zasilenia w energię
przepompowni ścieków w miejscowości Grubale,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej wraz
przyłączami pod drogą powiatową nr 3656W w miejscowościach:
Zabłocie, Radomyśl,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
pod drogą powiatową nr 3610W do budynku na działkach nr 472/2 i 472/3,
• zezwolił Mazowieckiemu Rejonowi Dystrybucji Gazu w Siedlcach na
zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w celu umieszczenia projektowanego
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce nr 180/2
w miejscowości Kownaciska,
• zezwolił Firmie TASTA na zajęcie drogi powiatowej nr 3615W w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia projektowanego przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku na działce nr 180/2 w miejscowości
Kownaciska,
• zezwolił Mazowieckiemu Rejonowi Dystrybucji Gazu w Siedlcach
na zajęcie drogi powiatowej nr 3608W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku
na działce nr 288/12 w miejscowości Nowe Opole,
• zezwolił Firmie TASTA na zajęcie drogi powiatowej nr 3608W w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia projektowanego przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku na działce nr 288/12 w miejscowości
Nowe Opole,
• zezwolił Mazowieckiemu Rejonowi Dystrybucji Gazu w Siedlcach
na zajęcie drogi powiatowej nr 3610W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce
nr 461 w miejscowości Nowe Opole,
• zezwolił Firmie TASTA na zajęcie drogi powiatowej nr 3610W w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia projektowanego przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku na działce nr 461 w miejscowości
Nowe Opole,

•
•
•
•
•

postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 369
w miejscowości Łysów,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 74/4 w miejscowości Pustki,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 411/1 w miejscowości Wilczonek,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Krześlin w celu budowy zjazdu na działkę nr 627,
pozytywnie zaopiniował projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803
na odcinku Dąbrówka Ług - Seroczyn w miejscowości Skórzec.

4. przyjął informacje:
• Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu
siedleckiego,
• Kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zapewnieniu opieki
zdrowotnej mieszkańcom powiatu siedleckiego,
• o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
5. zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych przedłoŜone przez Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
6. postanowił o zwiększeniu środków finansowych z kwoty 3.500 zł do 4.000 zł,
w związku z współorganizacją przez Powiat XIV Międzynarodowych Dni z Doradztwem
Rolniczym. PowyŜsza kwota pochodzić będzie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach i wykorzystana zostanie na zakup nagród
i upominków dla:
• uczestników konkursu ekologicznego pn. „Czystość środowiska zaleŜy
od Ciebie”, zorganizowanego w ramach XIV Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym – kwota 1.800 zł,
• rolników wytwarzających produkty ekologiczne, które wystawione zostaną
w trakcie XIV Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym –
kwota 2.200 zł
Podjął uchwałę Nr 39/61/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
na posiedzeniu w dniu 10 września 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
powiatu na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.

3. podjął uchwałę Nr 40/62/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• dokonać zakupu 12 szt. kręgów przepustowych o średnicy 50 cm na wjazdy
na pola w ciągu drogi powiatowej nr 3617W, na odcinku Paprotnia – Łozy,
• uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki
nr 489 w miejscowości Cierpigórz,
• odmówić zmiany decyzji nr D-7332-2/07 z dnia 5 marca br. zezwalającej
na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3635W
na działce nr 503 w miejscowości Rakowiec oraz na działce nr 665 we wsi
Wołyńce i tym samym nie wyraził zgody na umieszczenie kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej (chodniku) nr 3635W na działce
o nr ewidencyjnym 503 we wsi Rakowiec,
• zezwolił na budowę zjazdu oraz wejścia do furtki na działkę nr 260/5
z drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia,
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń. Zarząd mając na względzie dobro
mieszkańców wyraził zgodę na partycypowanie w kosztach przebudowy
drogi powiatowej nr 3604W,
• pozytywnie zaopiniował włączenie nawierzchni bitumicznej na drodze
gminnej do nawierzchni drogi powiatowej nr 3666W,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 798/6 oraz wejście do furtki
na działkę nr 798/3 z drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń,
• zezwolił Firmie DORFA na zajęcie pasa drogi 3685W w miejscowości
Ujrzanów w celu budowy zjazdu.
5. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej
im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego postanowił przekazać materiały promujące powiat
siedlecki na upominki dla uczestników obchodów 30-tej rocznicy powstania Ruchu Obrony
Praw Człowieka i Obywatela.
6. podjął uchwałę Nr 40/63/07 w sprawie uchylenia uchwały wprowadzającej opłaty
za czynności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie objętych
opłatami urzędowymi.
na posiedzeniu w dniu 17 września 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budŜetowej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budŜetu powiatu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za ten sam okres i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 441 i 445
w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa,

•
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uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 111
w miejscowości Jasionka,
pozytywnie uzgodnił przebieg oraz wyraził zgodę na wbudowanie w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3605W urządzeń kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kotuń,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 476
w miejscowości Korczew,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 627
w miejscowości Ozorów,
wniosek mieszkańców wsi Pniewiski w sprawie połoŜenia masy bitumicznej
na odcinku drogi powiatowej nr 3632W Pniewiski – Łęczycki o długości
650 mb zostanie rozpatrzony podczas prac nad budŜetem powiatu
na 2008 r.,
wniosek radnego Powiatu rozpatrzony zostanie podczas prac nad budŜetem
powiatu na 2008 r.,
zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
pod drogą powiatową nr 3666W w miejscowości Stok Lacki,
zezwolił na umieszczenie sieci wodociągowej w poboczu drogi powiatowej
nr 3665W pomiędzy miejscowościami Klimonty – Wólka Soseńska,
zezwolił na zajęcie jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 3665W pomiędzy
miejscowościami Klimonty – Wólka Soseńska w celu prowadzenia robót,
dla umieszczenia sieci wodociągowej,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 424/3 oraz wejścia do furtki
z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek,
zezwolił na przebudowę linii napowietrznej polegającej na dobudowie
obwodu oświetleniowego nad drogą powiatową nr 3657W w miejscowości
Smolanka.

4. przyjął informację nt. przygotowania słuŜb drogowych do zimowego utrzymania
dróg powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2007/2008 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
5. przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg
powiatowych na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął informację nt. realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w I półroczu 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął informację nt. realizacji projektów „Eurostudent 2006/2007” i „Eurouczeń
2006/2007” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. rozpatrując prośbę Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
oddz. w Siedlcach postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów i ich opiekunów
konkursów języka niemieckiego.

9. postanowił o zakupie pucharu dla zwycięzcy Towarzyskich Zawodów Wędkarskich,
które odbędą się na wodach Bugu w miejscowości Brzuza w październiku br.
10. zatwierdził aneks Nr 2 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Stoku Lackim.
11.przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego
na lata 2005 – 2013” – stan na dzień 30 czerwca 2007 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
12.postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów konkursów
organizowanych w ramach Festynu DOKOPINY ZIEMNAKA organizowanego
w dniu 23 września br. w Przesmykach.
na posiedzeniu w dniu 24 września 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 42/64/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• pozytywnie uzgodnił projekt przebudowy linii napowietrznej NN w pasie
drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości Pniewiski,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przyłącza kablowego NN
zasilającego w energię elektryczną przepompownię ścieków
w miejscowości Stok Lacki,
• wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy rozpatrzony zostanie podczas
prac nad budŜetem powiatu na 2008 r.,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Przesmyki i postanowił
dokonać remontu drogi /ul. Narutowicza/ na odcinku ok. 5 m
w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, polegającego na sfrezowaniu
nierówności i ułoŜeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Prace powyŜsze
wykonane zostaną podczas prowadzenia innej inwestycji o podobnym
zakresie w obrębie Gminy Przesmyki,
• wniosek Wójta Gminy SuchoŜebry rozpatrzony zostanie podczas prac nad
budŜetem powiatu na 2008 r.,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przebudowy zjazdu na działkę
nr 424/3 oraz wejścia do furtki z drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek.
3. zapoznał się i przyjął dokumentację przetargową pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaŜ drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.
4. postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu projekty uchwał Rady
w sprawie:
• określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej,
• zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu za I półrocze oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za ten sam
okres,
• ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie powiatu siedleckiego,
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przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,
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.,
dokonania zmian w budŜecie powiatu na 2007 r.
przekazał równieŜ:
informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu siedleckiego,
informację Kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom powiatu siedleckiego,
sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za I półrocze 2007 r.,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za I półrocze 2007 r.,
sprawozdania z działalności placówek oświatowych za I półrocze 2007 r.:
1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
2. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
3. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2007
roku,
informację opisową z wykonania budŜetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2007
roku,
informację o realizacji zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2007 roku
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.

5. przyjął informację dotyczącą realizacji Porozumienia w sprawie przejęcia przez
Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Starostwa Powiatowego
w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. rozpatrując prośbę Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kotuniu postanowił
dofinansować zakup upominków, w związku z wyjazdem delegacji Koła reprezentującego
Powiat Siedlecki do Powiatu Oberhavel.
7. przyjął sprawozdania z realizacji:
• Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w 2006 r.,
• Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2006 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.

na posiedzeniu w dniu 1 października 2007 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 przedłoŜenie pod obrady Rady.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• wniosek Klubu Radnych PiS rozpatrzony zostanie podczas prac
nad budŜetem powiatu na 2008 r.,
• wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Rudnik rozpatrzony zostanie
podczas prac nad budŜetem powiatu na 2008 r.,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 283
w miejscowości Smolanka,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w dnie rowu
drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Bzów,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami pod drogą
powiatową nr 3656W w miejscowościach: Zabłocie i Radomyśl,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przyłącza kablowego NN
zasilającego w energię elektryczną przepompownię ścieków P-2, w pasie
drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
pod drogą powiatową nr 3635W w miejscowości Przywory DuŜe,
• zezwolił na posadowienie słupa telefonicznego w pasie drogi powiatowej
nr 3656W w miejscowości Okniny Stare,
• wnioski: radnych Powiatu, sołtysów i mieszkańców wsi Świniary, Pieńki,
Zemły, radnego Gminy Mokobody, radnego Gminy SuchoŜebry,
Wójta Gminy SuchoŜebry rozpatrzone zostaną podczas prac nad budŜetem
powiatu na 2008 r.
4. zaakceptował na rok szkolny 2007/2008 wysokość kosztów surowca przeznaczonego
na wyŜywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, w kwocie
7 zł dziennie.
na posiedzeniu w dniu 8 października 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wytypowania kandydata do
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na
zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. podjął uchwałę Nr 44/65/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.

4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. podjął uchwałę Nr 44/66/07 dotyczącą: zmiany kategorii odcinka drogi powiatowej
Nr 3673W do kategorii drogi gminnej.
6. rozpatrując wnioski postanowił:
• pozytywnie uzgodnił projekt Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miejscowości: Borki Wyrki, Ługi Rętki, Ługi Wielkie,
Chromna, Jasionka, Zdany ,
• wniosek radnego Gminy Skórzec rozpatrzony zostanie podczas prac nad
budŜetem powiatu na 2008 r .,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 1116/1 z drogi powiatowej
nr 3648W w miejscowości Wodynie,
• zezwolił na przeprowadzenie przyłącza energetycznego NN nad drogą
powiatową nr 3605W w celu zasilenia w energię budynków mieszkalnych
w miejscowości Kotuń na działce nr 1260/3,
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w drogach powiatowych nr: 3662W, 3612W, 3611W, 3661W
w miejscowości Mokobody,
• zezwolił na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w pasie dróg powiatowych nr: 3659W, 3675W
w miejscowości Polaki,
• postanowił uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami
pod drogami powiatowymi nr: 3675W, 3659W w miejscowości Polaki,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza sieci wodociągowej
pod drogą powiatową nr 3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta.
7. postanowił, Ŝe wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Siedlcach, rozpatrzony zostanie podczas prac nad budŜetem powiatu na 2008 r.
8. postanowił o nie zwiększaniu zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach.
9. postanowił o zwolnieniu z odpłatności za wyŜywienie dzieci przebywających
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
10.postanowił o przyznaniu nagród pienięŜnych za upowszechnianie kultury, dla
Dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
11.postanowił o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
Dyrektorów:
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

12.rozpatrzył prośbę Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kotuniu i z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych
na organizację uroczystości Gminnego Dnia Papieskiego.
na posiedzeniu w dniu 15 października 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 45/67/07 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania
w 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 45/68/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
3. wyraził zgodę na przekroczenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Stoku Lackim miesięcznego limitu wydatków w miesiącu październiku br.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 696/2, 697
w miejscowości Trzemuszka,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1278/3
w miejscowości Wilczonek,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 47, 48, 49
w miejscowości Pluty,
• zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza energetycznego
nad drogą powiatową nr 3662W w celu zasilenia w energię budynku
mieszkalnego na działkach nr: 1703, 1364 w miejscowości Mokobody,
• zezwolił na umieszczenie sieci wodociągowej i przyłączy w poboczu drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice,
• zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 548 z drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Chlewiska,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3616W w celu umieszczenia
projektowanego przyłącza gazu ziemnego do budynku na działce nr 357/4
w miejscowości Strzała,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3616W w celu prowadzenia robót
dla umieszczenia projektowanego przyłącza gazu do budynku na działce
nr 357/4 w miejscowości Strzała,
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia sieci wodociągowej,
• zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza energetycznego NN
nad drogą powiatową nr 3604W w celu zasilenia w energię budynku
pieczarkarni w miejscowości Broszków,
• postanowiono umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego – wykonawczego na budowę drogi równoległej do torów
kolejowych realizowanego w ramach projektu „Modernizacja linii
kolejowej E-20, na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I, lot A Siedlce –
Łuków”, poniewaŜ projekt nie podlega uzgodnieniu z Zarządem Powiatu
w Siedlcach,
• postanowiono umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy przejazdu kolejowego realizowanego w ramach
projektu „Modernizacja linii kolejowej E-20, na odcinku Siedlce – Terespol,

•

Etap I, lot A Siedlce – Łuków”, poniewaŜ projekt nie podlega uzgodnieniu
z Zarządem Powiatu w Siedlcach,
zezwolił na budowę zjazdu na działkę nr 899 oraz wejścia do furtki z drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlinek.

5. pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
MOKOBODIA w Mokobodach i postanowił o ufundowaniu nagrody instruktorowi sportu,
nauczycielowi wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mokobodach, za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
6. postanowił zatwierdzić aneks Nr 3 do projektu organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
7. postanowił o zwolnieniu z opłat za posiłki dzieci przebywających w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
8. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu:
projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
• wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
• dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r.,
• wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania
z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci
niepełnosprawnych,
• wytypowania kandydata do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
skierował równieŜ:
• informację na temat realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w I półroczu 2007 r.,
• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg
powiatowych na terenie powiatu siedleckiego w 2007 r.,
• sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005-2013” – stan na 30 czerwca br.,
• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w 2006 r.,
• sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w 2006 r.
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.

