SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 marca 2007 r.
1. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36373 w miejscowości
Chromna w celu umieszczenia przyłącza do zasilenia budynku
mieszkalnego na działce nr 219/3,
• zezwolił na zajęcie pasa dogi powiatowej nr 36375 w miejscowości
Domanice Kolonia w celu umieszczenia przyłącza napowietrznego
do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 334/2,
• uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 226
w miejscowości Pniewiski dla inwestycji polegającej na przebudowie
budynku inwentarskiego,
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec na cele budowy przyłącza wodociągowego
do budynku na działce nr 111/1,
• zezwolił na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej
nr 3635W na działce nr 503 w miejscowości Rakowiec oraz na działce
nr 665 w miejscowości Wołyńce,
• postanowił o uregulowaniu stanu prawnego działek graniczących z drogą
powiatową nr 3621W w obrębie Kaliski gm. Przesmyki.
2. podjął uchwałę Nr 13/23/07 w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność poŜytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
na 2007 rok w sferze turystyki.
3. przyjął:
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2006 r.,
• informację na temat podziału środków na zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu oraz z zakresu turystyki na 2007 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych
w Mordach za 2006 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 12 marca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 14/24/07 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budŜetu Powiatu Siedleckiego za 2006 rok”.
Zarząd powyŜszą uchwałę wraz ze Sprawozdaniem postanowił przedstawić Radzie Powiatu
w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

2. podjął uchwałę Nr 14/25/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania
rzeczowo finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku”.
3. podjął uchwałę Nr 14/26/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach
za 2006 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
powiatu i planie zadań inwestycyjnych na 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
7. przyjął „Sprawozdanie o zmianach w planie dochodów i wydatków budŜetu
Powiatu Siedleckiego za 2006 r.” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 215
w miejscowości Domanice Kolonia dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego i gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 898
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, dla inwestycji polegającej
na przebudowie budynku mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 169/1
w miejscowości RząŜew, dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika
na gnojowicę i płyty gnojowej.
9. przeznaczył środki finansowe na zakup nagród dla zwycięzców konkursu
na najlepszy referat w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji na temat InŜynierii
Gier Komputerowych.
10.postanowił o zwiększeniu dofinansowania dla Komendy Miejskiej Policji
w Siedlcach na zakup sprzętu i wyposaŜenia dla potrzeb Komendy.
11.przyjął DZIAŁANIA PROMOCYJNE POWIATU SIEDLECKIEGO W ROKU 2007.

12.zaakceptował Listę nr 1/07 do wypłaty stypendiów dla studentów z terenu powiatu
siedleckiego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Eurostudent 2006/2007” dla projektu Nr Z/2.14/II/2.2/2288/06. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜetu Państwa.
13.postanowił dofinansować zakup materiału na stroje lub uszycie strojów
dla członków Amatorskiego Zespołu Ludowego z Gręzewa.
14.pozytywnie zaopiniował projekt uchwał Rady Gminy w Skórcu w sprawie
przekształcenia Przychodni Opieki Zdrowotnej w Skórcu.
15.postanowił wystąpić do Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim o wyraŜenie opinii w sprawie przedłuŜenia powierzenia
stanowiska dyrektora Poradni Pani Jolancie Jagiełło na kolejne 5 lat oraz wystąpić
do Kuratora Oświaty o uzgodnienie przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora.
Zarząd postanowił wystąpić do Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim o wyraŜenie opinii w sprawie przedłuŜenia
powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka Panu Janowi Kubalskiemu na kolejne 5 lat oraz
wystąpić do Kuratora Oświaty o uzgodnienie przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora.
16.postanowił rekomendować do Nagrody ORZEŁ AGROBIZNESU dwa Zakłady
z terenu powiatu:
• Zakład Mięsny MOŚCIBRODY z Mościbród,
• Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego AGROFRUCT z śaboklik.
17.przyjął:
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za 2006 rok,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim w roku 2006,
• informację dotyczącą działania Oddziału Regionalnego w Siedlcach
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2006 roku,
• informację z realizacji inwestycji drogowych zrealizowanych
przez Powiat Siedlecki w 2006 roku,
• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych powiatu
siedleckiego w okresie zimowym 2006/2007
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 15/27/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
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. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla uczestników i laureatów
IV Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, organizowanego w dniu 21 marca br.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr: 195/3 i 195/5
w miejscowości Borki Wyrki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
gospodarczego i zbiornika na nieczystości,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 129 w miejscowości
Łęcznowola dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gnojówkę,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 36/2
w miejscowości RząŜew dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika
na gnojowicę,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 142 w miejscowości
Tworki dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego
oraz zbiornika na nieczystości,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Mordy w sprawie przebudowy
ul. Glinianej. Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyŜszej drogi, jednak
z uwagi na ograniczone moŜliwości budŜetu powiatu w bieŜącym roku będzie
to niemoŜliwe. Droga zostanie naprawiona – w ramach wykonywania
remontów cząstkowych na drogach powiatowych,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 510 w miejscowości
Mroczki dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni
ścieków na działkach w miejscowościach: Dąbrówka Stany, Czerniejew,
Ozorów,
• zezwolił na zadysponowanie pobocza drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Przywory DuŜe, na cele budowy przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej,
• rozpatrzył wniosek radnego Powiatu i postanowił o zabezpieczeniu przepustu
na drodze powiatowej nr 3635W Grodzisk – Dziewule, poprzez zamontowanie
barierek ochronnych po obydwu stronach drogi.
5. postanowił uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego wydanie zezwolenia
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podl. na linii
komunikacyjnej Sokołów Podl. – Siedlce.
na posiedzeniu w dniu 26 marca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 16/28/07 w sprawie dokonania zmiany planu wydatków
na zadania w 2007 r.
2. wyraził zgodę na obniŜenie odpłatności za wyŜywienie uczennicy Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

3. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem jubileuszu
100-lecia OSP w Korczewie. Zarząd, z uwagi na brak podstaw prawnych nie widzi
moŜliwości dofinansowania jubileuszu.
4. pozytywnie zaopiniował dokumentację dotyczącą przetargu na sprzedaŜ drzew
„na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 101 w miejscowości
Pluty, dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 445 w miejscowości
Mroczki, dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego,
• zezwolił Zakładowi Energetycznemu Warszawa – Teren S.A. na przebudowę
linii energetycznej NN nad działką nr 265 w miejscowości śebraczka,
• zezwolił na umieszczenie projektowanych przejść wodociągu metodą przecisku
pod jezdnią drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla oraz drogi
nr 3618W w miejscowości Uziębły i Rzeszotków,
• zezwolił na umieszczenie projektowanych przejść wodociągu metodą przecisku
pod jezdnią drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 194 i 196
w miejscowości Bartków Stary, dla inwestycji polegającej na rozbudowie
domu jednorodzinnego,
• zezwolił na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz, na działkę nr 103,
• zezwolił Rejonowi Energetycznemu w Siedlcach na dowieszenie obwodu
linii NN na słupach w pasie drogi powiatowej w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa,
• zezwolił Telekomunikacji Polskiej S.A. na zajęcie pobocza drogi powiatowej
nr 36332 w miejscowościach: śelków, śelków Kol., Dąbrówka Wyłazy w celu
umieszczenia sieci telekomunikacyjnej,
• zezwolił firmie ELMO sp. z o.o. na zajęcie pobocza drogi nr 36332
w miejscowościach: śelków, śelków Kol., Dąbrówka Wyłazy w celu
prowadzenia robót dla umieszczenia sieci telekomunikacyjnej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 362 w miejscowości
Trzciniec, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,
gospodarczego i zbiornika na nieczystości,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 103 w miejscowości
Dąbrówka Stara, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego, gospodarczego i zbiornika na nieczystości,
• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej Osin Górnych. Zarząd widzi konieczność
przebudowy drogi powiatowej nr 3611W, jednak z uwagi na ograniczone
moŜliwości budŜetu powiatu w bieŜącym roku będzie to niemoŜliwe,
• rozpatrzył wniosek radnej Powiatu w sprawie remontu dróg powiatowych:
1. Broszków – śuków, 2. Mokobody – Męczyn. Starosta Siedlecki i radna
Powiatu dokonali przeglądu w/w dróg w dniu 1 marca br. Ustalono,
Ŝe gdy warunki na to pozwolą dokonana zostanie naprawa ubytków w drogach
Ŝwirem.

6. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu skierował
do Przewodniczącego Rady:
projekty uchwał 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,
• zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.,
• przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2006 r.,
• zmian w budŜecie powiatu i planie zadań inwestycyjnych na 2007 r.,
skierował równieŜ:
• uchwałę Nr 14/24/07 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego
z wykonania budŜetu Powiatu Siedleckiego za 2006 rok”. ,
• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Stoku Lackim za 2006 rok,
• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim w roku 2006,
• informację dotyczącą działania Oddziału Regionalnego w Siedlcach Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2006 roku,
• informację z realizacji inwestycji drogowych zrealizowanych przez
Powiat Siedlecki w 2006 roku,
• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych
powiatu siedleckiego w okresie zimowym 2006/2007,
• sprawozdanie z realizacji zadań Powiatu Siedleckiego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Mordach
za 2006 r.,
• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach za 2006 r.,
• „Sprawozdanie o zmianach w planie dochodów i wydatków budŜetu
Powiatu Siedleckiego za 2006 r.”
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2007 r.
1. zatwierdził aneks nr 6 do projektu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2006/2007.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w poboczu drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówka Stany,

•
•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 424/3
w miejscowości Gołąbek,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 294
w miejscowości Modrzew,
zezwolił Przedsiębiorstwu EKO – IMBAU na zajęcie jezdni oraz pobocza dróg
powiatowych nr: 3645W i 3605W w miejscowości Dąbrówka Stany
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia kanalizacji sanitarnej,
zezwolił Wójtowi Gminy Skórzec na zajęcie jezdni oraz pobocza dróg
powiatowych nr: 3645W i 3605W w miejscowości Dąbrówka Stany
w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice dotyczący dofinansowania
inwestycji: budowa chodnika w miejscowości Przywory DuŜe oraz
zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie w 2008 r. budowy
chodnika w miejscowości Domanice Kolonia. Zarząd postanowił
nie dofinansowywać do opracowywanej przez Gminę dokumentacji budowy
chodników w powyŜszych miejscowościach. Zarząd stoi na stanowisku
dofinansowania budowy chodników po jednej stronie drogi.

3. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem festynu
wakacyjnego z okazji Dni Gminy Zbuczyn, organizowanego dla mieszkańców Gminy
i ościennych miejscowości w dniu 30 lipca br.
Zarząd stoi na stanowisku, aby przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród dla laureatów
konkursów odbywających się w ramach festynu.
4. pozytywnie odniósł się do prośby organizatora IX Festiwalu Nauki i Sztuki
w Siedlcach. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem Festiwalu.
Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu nagród dla laureatów festiwalowych
konkursów.
5. postanowił uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia
na linii komunikacyjnej 301 Przasnysz d.a. – Siedlce d.a. przez Wyszków d.a. przedsiębiorcy
działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Przasnyszu S.A.
w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŜeń.
6. pozytywnie zaopiniował wniosek Caritas Diecezji Siedleckiej o dofinansowanie
ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania róŜnic
między regionami”.
na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2007 r.
1. postanowił o zakupie nagród dla laureatów konkursów odbywających się w ramach
V RODZINNEGO FESTYNU SPORTOWO – REKREACYJNEGO w śelkowie Kolonii
w dniu 29 kwietnia br.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 339 w miejscowości
Szczeglacin, dla inwestycji polegającej na rozbudowie obory oraz budowie
zbiorników na gnojówkę i budowie silosów na paszę,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 76/2 i 77
w miejscowości Tokary, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego i zbiornika ścieków,

•
•
•
•
•

•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 361 w miejscowości
Trzciniec, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
i zbiornika na nieczystości,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 815 w miejscowości
Ozorów, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku inwentarskiego,
budowie zbiornika na odchody oraz płyty do składowania obornika,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 49 w miejscowości
Choja, dla inwestycji polegającej na budowie budynku garaŜowego,
uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 306 w miejscowości
Jagodne, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
i zbiornika na ścieki sanitarne,
rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce, w sprawie ujęcia w planie
inwestycyjnym na kolejne lata budowę chodników w miejscowości Golice
Kolonia /pętla autobusowa/ do miejscowości Golice /szkoła/, długości
ok.1 700 mb, z przedłuŜeniem chodnika do miejscowości śabokliki, długości
ok. 5 000 mb. Zarząd widzi potrzebę budowy chodników, o których mowa
we wniosku. Ich budowa będzie mogła być zrealizowana wraz z modernizacją
drogi powiatowej Siedlce - Korczew,
zezwolił na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Kotuń, na działki nr 981/9 i 981/18,
zezwolił na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Chlewiska, na działki nr 570/2 i 570/3,
zezwolił na umieszczenie projektowanego przejścia poprzecznego przyłącza
gazu do budynku pieczarkarni na działce nr 416 w miejscowości Krześlinem
w poboczu i pod jezdnią drogi powiatowej nr 3940W,
zezwolił na projektowane do wybudowania przyłącze napowietrzne do budynku
mieszkalnego na działce nr 737 nad drogą powiatową nr 3654W
w miejscowości Łupiny.
na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2007 r.

1. postanowił o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego –
działka nr 532 połoŜona w miejscowości Krzesk – Majątek,o powierzchni 0,6300 ha.
2. pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach i postanowił o przyznaniu środków finansowych na zakup pieca centralnego
ogrzewania dla potrzeb jednostki.
3. pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach.
Starosta Siedlecki postanowił objąć honorowy patronat nad Przeglądem Piosenki
Europejskiej. Zarząd przeznaczył środki finansowe na zakup nagród dla laureatów Przeglądu.
4. postanowił o zakupie nagród dla uczestników biegów odbywających się w ramach
Festynu Majowego w Seroczynie, przeznaczając na ten cel środki finansowe.
5. przeznaczył środki finansowe na zakup nagród /koszulki/ dla uczestników VIII
Mazowieckiego Spływu Kajakowego „Meandry Liwca”. Spływ odbędzie się w dniach
15 – 16 czerwca br., a udział w nim wezmą wychowankowie domów dziecka.

6. postanowił o zakupie nagrody dla najlepszego zawodnika meczu POLSKA –
MALTA w rugby, który odbędzie się 19 maja br. na stadionie przy ul. Wojskowej w Siedlcach.
7. rozpatrując wniosek Ministra Transportu , o zaliczenie ulic w mieście Siedlce
do kategorii dróg powiatowych:
• ul. Florianską,
• ul. Torową,
• ul. Łukowską, na odcinku od ul. Torowej do granicy miasta
oraz po przeanalizowaniu propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie rozwiązania istniejącego od 1999 r. problemu sieci dróg w powiecie siedleckim,
przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych,
odcinka drogi krajowej 804, od granicy miasta Siedlce do skrzyŜowania z drogą krajową
Nr 2 na terenie gminy Siedlce i skierował do przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. podjął uchwałę Nr 19/29/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – dz. nr 1091 będącą w ciągu drogi powiatowej nr 3608W
Nowe Opole – Kisielany śmichy w obrębie wsi Niwiski w gm. Mokobody.

9. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 553 w miejscowości
Korczew, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego,
• zezwolił na umieszczenie sieci wodociągowej pod drogą powiatową nr 36417
w miejscowości Grodzisk,
• pozytywnie uzgodnił rozwiązanie techniczne skrzyŜowania drogi powiatowej
nr 3608W z drogami leśnymi w obrębie wsi Niwiski,
• rozpatrzył wniosek radnego Powiatu, przedłoŜony przez Przewodniczącego
Rady Powiatu w sprawie połoŜenia nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Stok Lacki na odcinku ok. 500 mb.
Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do dokonania naprawy powyŜszego odcinka
drogi – w ramach remontów bieŜących. Zarząd nie widzi moŜliwości połoŜenia
nowej nakładki bitumicznej na tym odcinku, z uwagi na ograniczone
moŜliwości finansowe budŜetu powiatu, a zadanie nie jest uwzględnione
w budŜecie powiatu,
• zezwolił na lokalizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi
powiatowej – ul. Kilińskiego w miejscowości Mordy,
• o sprostowaniu omyłki rachunkowej w decyzji nr D-7332-1-2/07
z dnia 5 marca br.,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany Prywatnego Biura Projektów
Kolejowych w Łodzi,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 3675W.
10.podjął uchwałę Nr 19/30/07 w sprawie upowaŜnienia przez Zarząd Powiatu,
Członka Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu.

na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 20/31/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r.
2. postanowił o przekazaniu w miesiącu kwietniu br. dodatkowej dotacji dla Domu
Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach w wysokości 1/12 planu, w ramach
przyznanego budŜetu na 2007 r.
3. postanowił o ufundowaniu trzech pucharów dla laureatów etapu rejonowego
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia.
4. rozpatrzył prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach. Starosta Siedlecki
postanowił o objęciu honorowym patronatem konkursu plastycznego „śyj Zdrowo
i Bezpiecznie”. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród
dla laureatów konkursu.
5. z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych na pomoc
w organizacji pielgrzymki przez Chór Parafii Ducha Świętego do Łagiewnik i Kalwarii
Zebrzydowskiej.
6. pozytywnie odniósł się do propozycji Prezesa Towarzystwa Społeczno –
Kulturalnego RAZEM w Wiśniewie i wyraził zgodę na nieodpłatne umieszczenie
logo Powiatu w przygotowywanym albumie fotograficznym.
7. podjął uchwałę Nr 20/32/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – dz. nr 336 będącą w ciągu drogi powiatowej nr 3680W
Nowe Opole – Kisielany śmichy – droga nr 696 w miejscowości Niwiski gm. Mokobody.
8. podjął uchwałę Nr 20/33/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – dz. nr 738 będącą w ciągu drogi powiatowej nr 3617W
Siedlce – Korczew w miejscowości Nowy Bartków gm. Korczew.
9. podjął uchwałę Nr 20/34/07 zawierającą opinię w sprawie zaliczenia ulic
w mieście Siedlce do kategorii dróg powiatowych.
10.rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt budowlany na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej
na przejeździe przez tory kolejowe w miejscowości Borki Kosiorki,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej przyłącza kablowego NN
do zasilenia budynku apteki na działce nr 1384 w miejscowości Hołubla,
• zezwolił na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej
nr 3666W na działce nr 73 w miejscowości Pustki i działce nr 504
w miejscowości Grubale,
• zezwolił na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3671W przyłącza
wodociągowego na działce nr 679/2 w miejscowości Wielgorz,
• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Skórzec na działkę nr 424/20,
• dokonać odwodnienia drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn,
przeznaczając na ten cel środki finansowe,

•

•
•

pozytywnie odniósł się do wniosku mieszkańców miejscowości Korczew
i postanowił o likwidacji wysepki rozgraniczającej jezdnię i zatokę autobusową
usytuowaną w sąsiedztwie posesji przy ul. Siedleckiej 1 i 3 w miejscowości
Korczew,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Kamieniec,
uzgodnił koncepcję budowy chodnika w drodze powiatowej i wzdłuŜ drogi
powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski.
na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2007 r.

1. postanowił ufundować trzy puchary dla zwycięzców ZAWODÓW O RUCHU
DROGOWYM organizowanych w dniu 9 maja br.
2. postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród dla laureatów
Turnieju Piłki NoŜnej „Dzikich DruŜyn” SOKOLIK 2007.
3. pozytywnie rozpatrzył wniosek organizatorów FESTYNU SPORTOWO –
REKREACYJNEGO dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie i przeznaczył
środki finansowe na zakup nagród dla uczestników Festynu.
4. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w poboczu
drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przejścia poprzecznego przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku na działkach nr 412, 414, 416
w miejscowości Nowe Opole,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 68
w miejscowości Kaczory, dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garaŜem i zbiornika na nieczystości płynne,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 622
w miejscowości Ozorów, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zjazdu z drogi powiatowej nr 36361 na działkę nr 678/4
w miejscowości Przesmyki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 112
w miejscowości Pniewiski,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie zbiornika na
nieczystości ciekłe w miejscowości Łęcznowola, na działce nr 81/2,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku pieczarkarni, zbiornika na ścieki, na działce nr 207/2
w miejscowości Izdebki Kośmidry,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego oraz rozbudowie budynku
gospodarczego, na działce nr 287 w miejscowości Lipiny,

•

uzgodnił projekt budowlany przedłoŜony przez Firmę Movares Polska
sp. z o.o., na budowę kanalizacji kablowej w obrębie miejscowości
Januszówka.

5. przyjął Informację o wykonaniu budŜetu Powiatu Siedleckiego za I kwartał 2007 r.
.
na posiedzeniu w dniu 7 maja 2007 r.
1. pozytywnie zaopiniował „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
na 2007 r. dla województwa mazowieckiego”, przedstawiony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.
2. uzgodnił w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia na linii
komunikacyjnej Siedlce – Węgrów przedsiębiorcy działającemu pod nazwą JURBATOM
w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŜeń.
3. uzgodnił w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia na linii
komunikacyjnej Chodów – Siedlce – Bojmie - Warszawa przedsiębiorcy działającemu
pod nazwą AGDAR sp. j. w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu
nie wniósł zastrzeŜeń.
4. uzgodnił w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego wydanie zezwolenia na linii
komunikacyjnej Siedlce – Mokobody - Węgrów przedsiębiorcy działającemu pod nazwą
AGDAR sp. j. w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł
zastrzeŜeń.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 445 w miejscowości
Czuryły,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe
na działkach nr: 579, 584 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczo – garaŜowego na działkach nr: 36/2, 36/3
w miejscowości Borki Kosiorki,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego z garaŜem oraz zbiornika na nieczystości
płynne na działce nr 1054/2 w miejscowości Łupiny,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczo – garaŜowego na działce nr 515
w miejscowości Mroczki,
• zezwolił na włączenie projektowanej sieci wodociągowej pod drogą powiatową
nr 3615W do działki nr 75 w miejscowości Kownaciska,
• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Sosna Korabie w celu umieszczenia przyłącza do zasilenia
budynku mieszkalnego na działce nr 73/1,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
pod drogą powiatową nr 3632W do działki nr 103 w miejscowości Błogoszcz,

•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego oraz rozbudowie budynku
gospodarczego na działce nr 160 w miejscowości Choja,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi
na działce nr 165 w miejscowości Borki Kosy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 100/5 w miejscowości
Januszówka,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę na działce nr 538/2
w miejscowości Bzów.
na posiedzeniu w dniu 14 maja 2007 r.

1. podjął uchwałę Nr 23/35/07 w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
2. podjął uchwałę Nr 23/36/07 w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
3. postanowił o dokonaniu zakupów upominków dla młodzieŜy gimnazjalnej z terenu
powiatu siedleckiego, biorącej udział w IX Powiatowym Dniu Dziecka - 1 czerwca br.
w DPT REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
4. poparł stanowisko X Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
z dnia 4 kwietnia br. w sprawie polityki oświatowej państwa.
5. rozpatrując prośbę Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji nt.
Rozproszenia Neutronów i Metod Kompleksowych w Badaniach Fazy Skondensowanej,
postanowił o dofinansowaniu wyŜywienia uczestników Konferencji w Domu Pracy Twórczej
REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
6. postanowił ufundować dwa puchary w punktacji druŜynowej Ogólnopolskiego
Wyścigu Kolarskiego DOOKOŁA PODLASIA, który rozegrany zostanie w dniach
7 – 8 lipca br. na terenie Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce.
7. przyjął informacje dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2007/2008
jednostek:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
8. postanowił o rezygnacji z realizacji Programu INTERREG IIIA Tacis
CBC Polska – Białoruś – Ukraina.
9. pozytywnie zaopiniował dokumentację dotyczącą przetargu na sprzedaŜ drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

10.rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego z garaŜem oraz przydomowej oczyszczalni
ścieków na działce nr 537 w miejscowości Przesmyki,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
i przyłącza kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia do budynku na działkach nr: 224/1, 224/2,
• zezwolił na budowę zjazdu oraz dwóch wejść na działkę nr 1177/9
w miejscowości Mokobody,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem w pasie drogi
powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
w poboczu drogi powiatowej nr 3635W dla potrzeb obiektu na działce nr 711/1
w miejscowości Przywory DuŜe,
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o zwiększenie ilości Ŝwiru
na naprawę odcinka drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn.
Zarząd postanowił o zwiększeniu do 100 wywrotek, ilość Ŝwiru na naprawę
w/w odcinka drogi. świr zostanie nawieziony gdy Gmina wykona rów
odwadniający wzdłuŜ drogi. Gmina dokona równieŜ wyprofilowania drogi
po nawiezieniu Ŝwiru.
11.postanowił nie wspierać finansowo zadania pod nazwą: „Zakup worków
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla kaŜdego gospodarstwa domowego”,
realizowanego przez Wójta Gminy Korczew.
na posiedzeniu w dniu 21 maja 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 24/37/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 24/38/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r./dział 010, rozdz. 01005/.
3. podjął uchwałę Nr 24/39/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. /dział 710, rozdz. 71030/.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagradzania pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
5. wyraził zgodę na zakup pamiątek dla młodzieŜy niemieckiej i ich opiekunów
z Powiatu Oberhavel przebywających na wymianie młodzieŜy w ramach współpracy
między Powiatami.
6. przyjął projekty arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny
2007/2008:
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
7. podjął uchwałę Nr 24/40/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – działek nr 285 i 712 będących w ciągu drogi
powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska)
w miejscowości Przywory DuŜe gm. Domanice.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w poboczu, chodnikach i w jezdni dróg powiatowych
w miejscowościach na terenie gminy Paprotnia,
• umorzyć postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku
gospodarczego na działce nr 58/1 w miejscowości Choja,
• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Borki gm. Seroczyn.
Zarząd nie widzi moŜliwości w bieŜącym roku budowy drogi powiatowej
nr 2258W Seroczyn – Borki, z uwagi na ograniczone moŜliwości finansowe
budŜetu powiatu,
• postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 510
w miejscowości Mroczki,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany przebudowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 3605W na działkę nr 424/20 w miejscowości Skórzec,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany chodników, zjazdów i zatok
autobusowych w drodze powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory DuŜe,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego
pod drogą nr 3614W w miejscowości SuchoŜebry.
na posiedzeniu w dniu 28 maja 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 25/41/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
i zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
3. przyjął informację o finansowaniu oświaty za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia
2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął informację na temat prowadzonych inwestycji i remontów
w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2007 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
5. podjął uchwałę Nr 25/42/07 – opinia w sprawie pozbawienia działki połoŜonej
we wsi Pieńki kategorii drogi gminnej.

6. rozpatrując wnioski postanowił:
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 660/1
w miejscowości Ozorów, dla inwestycji polegającej na rozbudowie
budynku mieszkalnego,
• zezwolił na umieszczenie projektowanych przejść wodociągu pod jezdnią
i w poboczu dróg powiatowych w miejscowości Dziewule,
• zezwolił na umieszczenie projektowanych przejść wodociągu pod jezdnią
i w poboczu dróg powiatowych w miejscowości Januszówka,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu uŜytkowania budynku mieszkalnego, na działce nr 676
w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 500
w miejscowości Modrzew,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 1549/3
w miejscowości Zbuczyn,
• uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie
gminy SuchoŜebry,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 536
w miejscowości Góry,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 172 połoŜonej
w obrębie wsi Tokary zgodnie z propozycją podziału oraz budową budynku
mieszkalnego i zbiornika ścieków na działce nr 172/1 wraz z budową
zjazdu na działkę z drogi powiatowej,
• zezwolił na budowę zjazdów na działki nr 410/3 i 410/2 do budynku
mieszkalnego w miejscowości Izdebki Kosny,
• rozpatrzył wniosek Rady Gminy SuchoŜebry, dotyczący doziarnienia
i wyrównania dróg powiatowych na terenie Gminy. Zarząd podjął decyzję
o wyprofilowaniu dróg: Nakory - Patrykozy i Stany DuŜe – Podnieśno.
Koszt – 1400 zł. Zarząd widzi potrzebę poprawy stanu drogi Brzozów –
Rzeszotków, jednak z uwagi na ograniczone moŜliwości finansowe budŜetu
Powiatu w bieŜącym roku jest to niemoŜliwe. Zarząd proponuje rozwaŜenie
przez Gminę moŜliwości przejęcia powyŜszej drogi.
• zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki
w celu prowadzenia robót związanych z budową zjazdu do działek
nr 430/6 i 431,
• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 3632W na działkę nr 103 w miejscowości Błogoszcz.
7. po zapoznaniu się z informacją, Ŝe w dniu 23 maja br. odbyło się otwarcie ofert
w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej podziału
nieruchomości w oparciu o koncepcję rozbudowy drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki –
Olszanka, postanowił zlecić firmie GEOIDA wykonanie w/w dokumentacji.
8. w związku z upływem w dniu 23 czerwca br. kadencji Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Zarząd Powiatu
postanowił przedłoŜyć kandydatury radnych Powiatu:
• Włodzimierza Drabarka,
• Alfreda Potyry

na członków Rady na okres kadencji 2007 – 2011.
9. postanowił o zwolnieniu z odpłatności za wyŜywienie dwojga dzieci przebywających
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim..
10.pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem organizowanego w dniach
14 – 15 lipca br. turnieju tenisa ziemnego amatorów pod nazwą „OTWARTE MISTRZOSTWA
AMATORÓW POWIATU SIEDLECKIEGO” o puchar Starosty Siedleckiego.
Zarząd postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów turnieju.
11.przyjął Sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA
w Chlewiskach.
12. z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków finansowych
na nagrody dla uczestników Festynu Rodzinnego organizowanego w dniu 3 czerwca br.
w Strzale.
13.przyjął informacje:
• o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego,
• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
powiatu siedleckiego za 2006 r.,
• o stanie środowiska i wynikach kontroli na terenie powiatu siedleckiego
w 2006 r.,
• o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników i działalności Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach,
• o stanie sanitarnym powiatu siedleckiego,
• o pracy Spółek Wodnych z terenu powiatu siedleckiego,
• dotyczącej aktualnego stanu i sytuacji rodzin zastępczych
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 26/43/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na zajęcie pobocza drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,
• zezwolił na zajęcie pobocza drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany w celu prowadzenia robót dla umieszczenia sieci
kanalizacji sanitarnej,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 507/2
w miejscowości Czerniejew,
• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 116/1 i 119/1
połoŜonych w miejscowości śeliszew Podkościelny,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 21/3
w miejscowości Jagodne,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 10 w miejscowości
Wilczonek,
zezwolił na umieszczenie sieci i przyłączy wodociągowych metodą przecisku
pod drogą powiatową nr 3604W w miejscowości Trzemuszka,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka
w celu prowadzenia robót dla umieszczenia sieci wodociągowej,
uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 222 w miejscowości
Pniewiski,
wyraził zgodę na rozbudowę schodów w formie tarasu przy drodze powiatowej
nr 3671W na działce nr 224/6 w miejscowości Korczew,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory w celu
umieszczenia projektowanego przyłącza gazowego do budynku na działkach
nr 221/1 i 222,
umorzyć postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego
uchylonym postanowieniem nr I-7332-3-50/06 z dnia 25.09.2006 r.
uzgadniającym projekt decyzji Wójta Gminy Przesmyki z dnia 15.09.2006 r.,
uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 224/6
w miejscowości Korczew.

2. przyjął sprawozdanie z realizacji „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA
POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2004 – 2015” za okres do 31.12.2006 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
3. przyjął raport z wykonania „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2004 – 2015” za okres do 31.12.2006 r. i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
4. postanowił umorzyć koszty upomnienia i odsetki od wierzytelności z tytułu opłat
za usługi geodezyjne.
5. wyraził zgodę na wypłatę dodatków od 1.01.2007 r. dla pracowników socjalnych
zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w pełnym wymiarze
czasu pracy.
6. wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku o utworzenie zawodowej wielodzietnej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.
7. pozytywnie odniósł się do prośby Fundacji PAŁAC W KORCZEWIE.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem imprezy wystawienniczej
pod nazwą TARGI DLA WSI, organizowanej w dniach 4 – 5 sierpnia br.

8. postanowił o sfinansowaniu zakwaterowania i wyŜywienia ośmiu zawodniczek
reprezentujących Powiat Siedlecki na Wojewódzkich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Czwórboju w Płocku.

9. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
jednostki organizacyjnej powiatu.
10.pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej powiatu.
na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r.
1. 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 posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. podjął uchwałę Nr 27/44/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.
3. pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący zagospodarowania zbędnych składników
majątku ruchomego Starostwa Powiatowego i postanowił o zdjęciu z ewidencji majątku
Starostwa zuŜytych lub zbędnych składników majątku ruchomego, po przeprowadzeniu
procedury:
• przekazać zainteresowanym jednostkom organizacyjnym powiatu poszczególne
zbędne lub zuŜyte składniki majątku ruchomego,
• dokonać fizycznej likwidacji nie przekazanych składników majątku ruchomego.
4. podjął uchwałę Nr 27/45/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane – dz. nr 234 będącą w ciągu drogi powiatowej nr 3663W
Łysów – Hruszew – Tokary – DraŜniew – Laskowice w miejsc. DraŜniew gmina Korczew.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego metodą
przecisku pod drogą powiatową nr 3605W, do działki nr 111/1 w miejscowości
Skórzec,
• zezwolił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Skórcu na zajęcie drogi
powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec w celu prowadzenia robót
dla umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
• pozytywnie uzgodnił projekt przebudowy skrzyŜowania drogi leśnej
w Leśnictwie Stok Wiśniewski z drogą powiatową nr 3634W.
6. przyjął sprawozdania z realizacji „Planów Gospodarki Odpadami” gmin: Wodynie,
Przesmyki, Korczew, Kotuń, Wiśniew, Mokobody, SuchoŜebry.
7. zatwierdził listę nr 4/07 do wypłaty stypendiów dla studentów z terenu powiatu
siedleckiego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Eurostudent
2006/2007” dla projektu Nr Z/2.14/II/2.2/2288/06. Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜetu Państwa.
na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2007 r.
1. pozytywnie zaopiniował PLAN GOSPODARKI ODPADAMI oraz PROGRAM
OCHRONY ŚRODOWISKA gminy DOMANICE na lata 2007 – 2013.

2. zaakceptował wniosek o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
3. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu skierował
do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady w sprawie:
• zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi krajowej 804,
od granicy miasta Siedlce do skrzyŜowania z drogą krajową Nr 2 na terenie
gminy Siedlce,
• wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu,
• zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.,
• dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r.
skierował równieŜ:
• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
powiatu siedleckiego,
• informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
na obszarze powiatu siedleckiego za 2006 r.,
• informację o stanie środowiska i wynikach kontroli na terenie powiatu
siedleckiego w 2006 r.,
• informację o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników i działalności Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach,
• informację o stanie sanitarnym powiatu siedleckiego,
• informację o pracy Spółek Wodnych z terenu powiatu siedleckiego,
• sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2004 – 2015” za okres do 31 grudnia 2006 r.,
• raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015” za okres do 31 grudnia 2006 r.
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 29/46/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. /dział 010, rozdz. 01005/.
2. podjął uchwałę Nr 29/47/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2007 r. /dział 710, rozdz. 71030/.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przejścia przyłącza gazu w poboczu
drogi powiatowej nr 3610W, do budynku na działce nr 461 w miejscowości
Nowe Opole,
• zezwolił na przeprowadzenie przyłącza napowietrznego NN nad drogą
powiatową nr 3606W, w celu zasilenia w energią budynku na działce nr 44/2
w miejscowości Cisie Zagrudzie,
• zezwolił na umieszczenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
pod drogą powiatową nr 3604W w miejscowości Kotuń, do budynku
na działce nr 507/2,

•
•
•
•
•
•
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•

•

ustalił warunki techniczne włączenia planowanej drogi równoległej do torów
kolejowych, do istniejącej drogi nr 3636W w miejscowości Borki Kosy,
zezwolił na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w poboczu, rowach i pod drogami powiatowymi nr: 3659W
w miejscowości Wilczonek oraz 3675W w miejscowości Józefin,
zezwolił na przeprowadzenie projektowanego przyłącza energetycznego NN
nad drogą powiatową nr 3666W, w celu zasilenia w energią budynku
na działce nr 145/2 w miejscowości Grubale,
zezwolił na zajęcie drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec,
w celu prowadzenia robót związanych z budową zjazdu do działki nr 424/20,
zezwolił na budowę zjazdu oraz chodnika na działkę nr 467, z drogi
powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy,
pozytywnie uzgodnił lokalizację i konstrukcję chodnika, wjazdu do garaŜy
straŜy poŜarnej oraz wjazdów na posesje w drodze powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski,
ustalił opłatę Związkowi Komunalnemu PAPROTNIA za zajęcie pasa drogi
powiatowej nr 3622W w celu prowadzenia robót w związku z zaistniałą
awarią sieci wodociągowej,
rozpatrzył prośbę mieszkańców miejscowości śeliszew Podkościelny.
Zarząd postanowił o wykonaniu projektu odwodnienia skrzyŜowania dróg
powiatowych w powyŜszej miejscowości, który rozwiąŜe problem
odprowadzenia wody i podniesienia niwelaty drogi i w dalszej kolejności
realizację projektu,
uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 49
w miejscowości Kaczory.

4. wyraził zgodę na uŜycie logo powiatu w opracowywanej publikacji pt: „Statystyka
gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2002 – 2005”.

