SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2006 r.
1. podjął uchwałę Nr 1/1/06 w sprawie upowaŜnienia przez Zarząd Powiatu,
Członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu powiatu.
2. podjął uchwałę Nr 1/2/06 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2006 r.
3. rozpatrując wnioski postanowił:
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36381 w miejscowościach: Bzów
i RząŜew w celu prowadzenia robót i wykonania sieci wodociągowej,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, na działce nr 72/2 w miejscowości
Seroczyn,
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36401 w miejscowości
Dąbrówka Stany, w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,
- zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci telefonicznej w pasach dróg
powiatowych nr: 36314 i 36325 w miejscowości Bojmie,
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36401 w miejscowości
Dąbrówka Stany, w celu prowadzenia robót i wykonania kanalizacji
sanitarnej.
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 r.
1. podjął uchwałę Nr 2/3/06 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2006 r.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budŜecie
i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
3. 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 2006 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
4. nie wyraził zgody na wydzierŜawienie na okres 3 lat dwóch miejsc przy
ul. Piłsudskiego w Siedlcach, z przeznaczeniem pod tablice ogłoszeniowo – reklamowe.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zjazdu z drogi powiatowej do projektowanej pieczarkarni
na działkach nr 627 i 625/2 w miejscowości Krześlin,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku mieszkalnego, zbiornika na nieczystości, do realizacji
na działkach nr 660/2 i 661/2 w miejscowości Łupiny,

-

-

-

-

-

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: dwóch budynków mieszkalnych, basenu, kortu tenisowego, grila,
zbiornika na nieczystości – do realizacji na działkach nr 4 i 1/1
w miejscowości Kaczory,
zezwolił na lokalizację słupów linii NN w pasie drogi powiatowej nr 36336,
do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 307/13 w miejscowości
Nowe Opole,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36373 w miejscowości Błogoszcz
w celu umieszczenia sieci wodociągowej,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 36351 w miejscowości
Hołubla do oczyszczalni ścieków na działce nr 1372,
zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36373 w miejscowości
Błogoszcz w celu wykonania sieci wodociągowej z przyłączami,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku inwentarskiego na działce nr 114/2 w miejscowości
Lipiny,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym oraz zmianie sposobu
uŜytkowania części budynku stodoły na budynek inwentarski, do realizacji
na działce nr 299 w miejscowości Łęcznowola,
zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi
powiatowej nr 36322 w miejscowości Łączka,
rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu kostki brukowej na wykonanie chodnika
w miejscowości Korczew. Zarząd rozwaŜy zakup przedmiotowej kostki
w 2007 roku, w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych
na cele inwestycyjne.

6. przeznaczył środki finansowe na zakup 23 kompletów ubrań koszarowych
straŜackich typu KERMEL dla potrzeb Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Siedlcach.
7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie pod obrady Rady.
8. pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Fundacji PAŁAC W KORCZEWIE.
Starosta Siedlecki postanowił objąć honorowy patronat nad organizowanymi w Korczewie
w dniach 24 – 25 lutego 2007 r. zawodami - Wyścigami Psich Zaprzęgów.
Zarząd postanowił o ufundowaniu pucharu i nagród dla zwycięzców Wyścigów.
9. nie wyraził zgody na utworzenie wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej.
10.podjął uchwałę Nr 2/4/06 w sprawie zmian w projekcie uchwały budŜetowej
Powiatu Siedleckiego na rok 2007.
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2006 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie i parkowanie pojazdów na koszt właściciela i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.

2. podjął uchwałę Nr 3/5/06 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2006 r.
3. podjął uchwałę Nr 3/6/06 w sprawie określenia wykazu zadań na 2007 rok
w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego.
4. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy w Skórcu w sprawie
przekształcenia Przychodni Opieki Zdrowotnej w Skórcu.
5. rozpatrzył prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Siedlcach i z uwagi
na brak podstaw prawnych nie wyraził zgody na wsparcie finansowe uroczystości – 10-lecia
nadania Szkole imienia Jana Pawła II.
6. nie wyraził zgody na ufundowanie nagród dla laureatów XXXIII edycji Olimpiady
Wiedzy Technicznej.
7. zatwierdził aneks do Arkusza Organizacyjnego Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim na grudzień 2006 r., w roku szkolnym
2006/2007.
8. rozpatrując wnioski postanowił:
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy budynku
mieszkalnego oraz budowy oczyszczalni ścieków, do realizacji na działce
nr 440/4 w miejscowości Cielemęc,
- wznowił postępowanie zakończone postanowieniem nr I-7332-3-50/06
z dnia 25 września br.,
- zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi powiatowej nr 36380 w miejscowości Stok Lacki.
9. przekazał do Przewodniczącego Rady:
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu
na rok 2007
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 4/7/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2007 r.
2. wyraził zgodę na dysponowanie poboczem drogi powiatowej w miejscowościach:
Przywory DuŜe i Domanice Kolonia na cele budowy chodnika.
Postanowił równieŜ o wsparciu finansowym powyŜszej inwestycji.
3. postanowił o wyjeździe 3-osobowej delegacji z Powiatu Siedleckiego na targi
w Nevers, organizowane w dniach od 10 do 19 marca br.
4. postanowił o wyjeździe 10- osobowej grupy młodzieŜy z terenu powiatu
siedleckiego na 40 bieg pamięci w Sachsenhausen w Powiecie Oberhavel, organizowany
w dniach 29 kwietnia do 3 maja br.

na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 5/8/07 w sprawie przekazania Polskiemu Komitetowi Pomocy
Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach darowizny w postaci artykułów spoŜywczych
na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboŜszych zamieszkałych na terenie
Powiatu Siedleckiego.
2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania obowiązującego w 2007 roku oraz innych świadczeń przysługujących
nauczycielom. Zarząd postanowił uzgodnić zapisy projektu Regulaminu wynagradzania oraz
innych świadczeń przysługujących nauczycielom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli.
3. wyraził zgodę na obniŜenie o 40 % odpłatności za wyŜywienie dziecka
przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
4. postanowił ufundować nagrodę dla zespołu z terenu powiatu, biorącego udział
w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się
21 i 22 kwietnia br. w Warszawie.
5. postanowił uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia
na linii komunikacyjnej Mordy – Siedlce – Mordy przedsiębiorcy działającego pod nazwą –
Jarosław Siemieńczuk Usługi Przewozowe Osobowo – Towarowe z siedzibą w Mordach,
ul. Gliniana 44 w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł
zastrzeŜeń.
6. postanowił o zwiększeniu planu wydatków budŜetu Powiatu Siedleckiego w dziale
020, rozdziale 02002, § 4300.
Zwiększenie wynika z potrzeby przeznaczenia wyŜszych niŜ planowano środków finansowych
na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
7. postanowił o przekazaniu składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów
Polskich na 2007 r.
8. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia z dnia 3 stycznia br. Zarząd, z uwagi
na ograniczone moŜliwości budŜetu powiatu nie widzi moŜliwości wprowadzenia do planu
inwestycyjnego na 2007 r. dodatkowych zadań na drogach powiatowych.
9. postanowił odkupić od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pozostałe w lokalach na IV piętrze Starostwa wyposaŜenie po Biurze Powiatowym Agencji:
sieć komputerową, wyposaŜenie serwerowni oraz wertykale.
na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 6/9/07 w sprawie opracowania układu wykonawczego budŜetu
powiatu na 2007 r.
2. podjął uchwałę Nr 6/10/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.

3. przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2006” w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. postanowił o dofinansowaniu organizację zimowej edycji Regionalnego Turnieju
Piłki NoŜnej „Dzikich DruŜyn” – SOKOLIK 2007.
5. przeznaczył środki finansowe - z działu kultura fizyczna na zakup nagród, medali
i dyplomów dla laureatów:
- Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego,
- Powiatowego Turnieju Piłki NoŜnej.
6. zatwierdził aneks Nr 5, z dnia 10 stycznia 2007 r. do projektu organizacyjnego
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
na rok szkolny 2006/2007.
7. rozpatrując wnioski postanowił:
- uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach
w miejscowościach: Gołąbek i Dąbrówka Ług,
- zezwolił na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3675W na działki nr:
430/6 i 431 w miejscowości Polaki,
- uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 36351
na projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Hołubla,
- rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie jednak z uwagi na ograniczone
moŜliwości budŜetu powiatu modernizacja dróg, o których mowa we wniosku
nie będzie moŜliwa w 2007 r. Zarząd postanowił o naprawie przepustu
na drodze powiatowej nr 36321 w miejscowości Brodki,
- rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej miejscowości
Rudnik DuŜy i Rady Gminy Wodynie jednak z uwagi na ograniczone
moŜliwości budŜetu powiatu modernizacja dróg, o których mowa we wniosku
nie będzie moŜliwa w 2007 r.
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej w miejscowości Laskowice w celu
umieszczenia linii NN,
- postanowił o wydaniu warunków technicznych do przebudowy oraz warunków
włączenia projektowanej drogi równoległej do torów kolejowych
do istniejącej drogi powiatowej nr 36373, na przeprojektowywanym
do przebudowy przejeździe kolejowym w miejscowości Borki Kosiorki,
- rozpatrzył postulat radnego Powiatu Pana Tomasza Marciniuka zawarty
w piśmie BR.0045 – 1/07 z dnia 10 stycznia br., w sprawie przebudowy dróg
powiatowych tj. ze Stoku Lackiego w kierunku miejscowości Joachimów
/ul. Joachmowska/ oraz w kierunku Błogoszczy /ul. Gryczna i dalej/. Starosta
Siedlecki poinformował Zarząd, o prowadzonych rozmowach z Wójtem Gminy
Siedlce mających na celu zmianę kategorii w/w dróg – z dróg powiatowych
na gminne. Z efektami rozmów zapoznani zostaną radni Powiatu,
- rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce i pozytywnie zaopiniował propozycję
zmiany kategorii dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych – wymienionych
we wniosku /uchwał Zarządu Powiatu nr 6/11/07/.

8. zapoznał się z procedurą usuwania topoli z pobocza dróg powiatowych.
Zarząd stoi na stanowisku aby:
- zobowiązać firmę SEWMAR, zajmującą się usuwaniem topoli z pasa dróg
powiatowych do dokładnego oczyszczania placu po wycince oraz do
nasadzania drzew /jarzębina/ w miejsca po wycince,
- zwiększyć opłatę za 1 m3 pozyskanego drewna, bez odliczania kosztów
wycinki. Zarząd postanowił o nieodpłatnym przekazaniu wycinającemu drzew
posadowionych w miejscach trudno dostępnych np. w pobliŜu linii
energetycznych, w zwartej zabudowie itp. – wiąŜe się to z duŜym kosztem
pozyskania drewna.
na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 7/12/07 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budŜetu powiatu na 2007 r.
2. wyraził zgodę na wykorzystanie nadwyŜki subwencji, przez Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Mokobodach za 2006 r., z przeznaczeniem na koszty bieŜące szkoły.
3. podjął uchwałę Nr 7/13/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. /dział 710 rozdział 71014/.
4. podjął uchwałę Nr 7/14/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. /dział 710 rozdział 71013/.
5. podjął uchwałę Nr 7/15/07 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. /dział 010 rozdział 01005/.
6. podjął uchwałę Nr 7/16/07 w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków na
zadania w 2007 r. /dział 700 rozdział 70005/.
7. podjął uchwałę Nr 7/17/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. przyjął informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań
biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2006 r. i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
9. zaakceptował projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie
powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
Powiatu Siedleckiego.
10.przyjął projekt porozumienia w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania
dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
11.zapoznał się z protokółem z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia uzgodnień ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, odbytego w dniu 17 stycznia 2007 r.

Zarząd skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie określenia regulaminu wynagradzania obowiązującego w 2007 r. oraz
innych świadczeń przysługujących nauczycielom z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
12.postanowił o zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych Technikum Zawodowego
/3 letniego po ZSZ/ i Szkoły Policealnej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
na II semestr roku szkolnego 2006/2007.
13.postanowił o ufundowaniu nagród dla zwycięzców konkursów w ramach XVII
Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w dniach 3 i 4 kwietnia br.
14.rozpatrując wnioski postanowił:
- zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w poboczu drogi
powiatowej nr 3658W w miejscowości Wólka Kamienna,
- zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej w poboczu drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny,
- uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działkach
w miejscowościach: Ługi Rętki, Ługi Wielkie i Lipiny,
- uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na działkach
w miejscowościach: Gołąbek i Dąbrówka Ług,
- zezwolił na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poboczu
drogi powiatowej nr 3605W w miejscowościach: Skórzec, Dąbrówka Stany,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku na działce nr 510 w miejscowości Mroczki,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku na działce nr 531 w miejscowości Niechnabrz,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego, na działkach nr 548 i 549/1
w miejscowości Chlewiska,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie: budynku i zbiornika na ścieki – na działkach w miejscowości
Łączka.
15.przyjął sprawozdanie z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
w roku 2006” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.
16.przyjął informację na temat: Realizacji zlecania przez Powiat Siedlecki
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzenia Domu Pomocy
Społecznej w Ptaszkach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 8/18/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu
na 2007 r.

2. rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Projektowego LEVEL
w Siedlcach.
Zarząd stoi na stanowisku, aby zapłata za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej dokonywana była w dniu ich wykonania – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata
do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów NadbuŜańskich i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „NadbuŜańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
6. zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim.
7. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2006 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
8. postanowił o ufundowaniu pucharów dla laureatów plebiscytu
na najpopularniejszych sportowców i trenerów minionego roku.
9. przyjął projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu przez
Katolickie Radio Podlasie.
10.przyjął:
- informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
powiatu siedleckiego w 2006 r.,
- informację Kierownika Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń
poŜarowych na terenie powiatu siedleckiego w 2006 r.,
- sprawozdanie z działalności Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu Siedleckiego
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

11.rozpatrując wnioski postanowił:
- zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W na działkę nr 416
w miejscowości Cielemęc,

-

-

-

-

-

umorzył postępowanie w sprawie wyraŜenia zgody na rozbudowę budynku
gospodarczego na działce nr 59 w miejscowości Pluty w odległości 3 – 4 m
od krawędzi jezdni,
wyraził zgodę na podniesienie poboczy drogi powiatowej Broszków – śuków,
poprzez nawiezienie Ŝwiru i wyrównanie,
rozpatrzył wniosek radnego gminy SuchoŜebry dotyczący połoŜenia dywanika
asfaltowego na drodze powiatowej – ul. Spokojna w miejscowości Podnieśno.
Zarząd widzi potrzebę poprawy stanu powyŜszej drogi, jednak z uwagi
na ograniczone moŜliwości finansowe budŜetu powiatu w bieŜącym roku
będzie to niemoŜliwe,
uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie sieci wodociągowej o dł. 7,850 km z przyłączami
w miejscowościach na terenie Gminy,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku na sprzęt rolniczy na działce nr 471 w miejscowości
Przywory DuŜe,
zezwolił na budowę linii napowietrznej SN nad drogą powiatową 3645W
w miejscowości Ozorów.

12.przeanalizował propozycję zasad podziału środków finansowych na inwestycje
powiatowe zlokalizowane na terenie gmin powiatu siedleckiego.
Zarząd ostateczną decyzję w sprawie przedłoŜonej propozycji podejmie po zatwierdzeniu
opracowanego przez Urząd Marszałkowski, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.
13.postanowił uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego wydanie zezwolenia
dla przedsiębiorcy działającego pod nazwą – Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób
Marian Trębicki z siedzibą w Siedlcach, na linii komunikacyjnej: Skórzec – Siedlce –
Warszawa w ten sposób, Ŝe do otrzymanego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł
zastrzeŜeń.
14.przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2007 r.
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.
2. postanowił o zakupie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siedlcach dwóch sztuk
pomp infuzyjnych.
3. rozpatrzył prośbę Prezesa Klubu Honorowego Dawcy Krwi KOLEJARZ
w Siedlcach. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem jubileuszu
45 – lecia działalności Klubu.
Zarząd postanowił o ufundowaniu medali pamiątkowych które wręczone zostaną Honorowym
Dawcom Krwi z terenu Powiatu i Miasta Siedlce.

4. postanowił o udziale młodzieŜy z terenu powiatu w Międzynarodowych
MłodzieŜowych Spotkaniach Kulturalnych, które odbędą się w dniach 31 sierpnia
do 9 września br. w Oberhavel.
5. rozpatrując wnioski postanowił:
-

-

-

-

-

-

zezwolił na umieszczenie projektowanego wodociągu w poboczu drogi
i projektowanych przejść pod jezdnią drogi powiatowej w miejscowościach:
Zbuczyn, Grodzisk, Łęcznowola,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku oraz oczyszczalni ścieków na działce nr 523
w miejscowości Przesmyki,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie: linii napowietrznej SN, stacji transformatorowej, linii NN – do
realizacji na działkach w miejscowości Ozorów,
uzgodnił projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 627
w miejscowości Krześlin,
wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3615W
projektowanego przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr:
4, 5/1 i 5/2 w miejscowości Krześlin,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3663W na działkę
nr 222/6 w miejscowości DraŜniew,
o wykonaniu odwodnienia zakrętu drogi powiatowej w miejscowości
Smolanka, gm. Zbuczyn,
rozpatrzył wniosek Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Tchórzewskiego
zawarty w piśmie BPKT – 6/193/2007 z dnia 15 stycznia br., dotyczący budowy
chodnika w miejscowości Wołyńce,
rozpatrzył wniosek Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Skwierczyńskiego
zawarty w piśmie z dnia 31 stycznia br., dotyczący zabezpieczenia zbiornika
wodnego znajdującego się przy skrzyŜowaniu drogi powiatowej z drogą
gminną.

6. uzgodnił w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego wydanie zezwoleń na liniach
komunikacyjnych dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łosicach
w ten sposób, Ŝe do przedłoŜonego rozkładu jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŜeń.
7. postanowił o dofinansowaniu zakupu sprzętu dla potrzeb Policji.
na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 10/19/07 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 r. w sferze kultura fizyczna i sport.
2. rozpatrzył oferty firm dotyczące wycinki drzew w pasie drogowym dróg
powiatowych wraz z pozyskiwaniem drewna i zaakceptował ofertę firmy PHP SEWMAR
Usługi Budowlane, 09-311 Bielany Urbanki 4.

3. rozpatrując wnioski postanowił:
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 160/3 w miejscowości
Stara Dąbrówka,
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W dla prowadzenia robót
i umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnej
w miejscowości Dąbrówka Stany,
- zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej linii NN w miejscowości
Dąbrówka Stany, do zasilenia w energię przepompowni ścieków,
- zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3645W dla prowadzenia robót
i umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnej
w miejscowości Skórzec i Dąbrówka Stany,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na zmianie sposobu uŜytkowania wraz z przebudową budynku na działce
nr 100 w miejscowości Rososz,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 268/4 w miejscowości
Niechnabrz,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie sieci telefonicznej wraz z przyłączami w miejscowości Bojmie,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie zbiornika na gnojowicę na działce nr 396 w miejscowości
śeliszew DuŜy,
- rozpatrzył wniosek przedłoŜony przez radną Powiatu, dotyczący ujęcia
w planie zadań inwestycyjnych dokończenia przebudowy drogi powiatowej
Skupie – Świniary na odcinku ok. 1 km długości. W/w wniosek moŜe zostać
rozpatrzony przy opracowywaniu budŜetu powiatu na 2008 r.,
- rozpatrzył wniosek przedłoŜony przez Sołtysa i mieszkańców wsi Joachimów,
dotyczący utwardzenia drogi powiatowej nr 3633W. W/w wniosek moŜe zostać
rozpatrzony przy opracowywaniu budŜetu powiatu na 2008 r.,
- postanowił o przeznaczeniuśrodków finansowych na zakup nagród dla
laureatów konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej odbywającego się
w ramach imprezy pod nazwą „Wyścigi psich zaprzęgów” w Korczewie,
w dniach 24 – 25 lutego br.,
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie domu jednorodzinnego na działce nr 51 w miejscowości Korczew.
4. zapoznał się ze sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział
w Siedlcach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
5. postanowił o przesunięciu terminu płatności faktury nr 532/2006 z dnia
23 listopada 2006 r. do dnia 15 lutego br.
6. po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady przekazał do
Przewodniczącego Rady Powiatu:
projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,
- wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,

-

wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
NadbuŜańskich,
- przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą
„NadbuŜańska Lokalna Organizacja Turystyczna”,
- uchwalenia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”,
- określenia regulaminu wynagradzania obowiązującego w 2007 r. oraz innych
świadczeń przysługujących nauczycielom,
przekazał równieŜ:
- informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
powiatu siedleckiego w 2006 r.,
- informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń
poŜarowych na terenie powiatu siedleckiego w 2006 r.,
- sprawozdanie z działalności Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu
Siedleckiego,
- sprawozdanie z działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby
Rolniczej
z prośbą o przedłoŜenie pod obrady Rady.
na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 11/20/07 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 r. w sferze pomocy społecznej.
2. podjął uchwałę Nr 11/21/07 w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu na
2007 r.
3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat
Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2007 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłoŜenie
pod obrady Rady.
4. postanowił przeznaczyć środki finansowe na zakup nagród dla dzieci i młodzieŜy
z terenu powiatu siedleckiego – finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pt.
MŁODZIEś ZAPOBIEGO POśAROM.
5. zaakceptował projekt umowy z Wydawnictwem Reklamowym RENOMA BIS s.c.
z Bydgoszczy, dotyczący wykonania publikacji mapy powiatu pt. „Powiat Siedlecki”.
6. postanowił zakupić 20 szt. publikacji „Powiat Siedlecki 1918 – 1939” po jej
wydaniu dla potrzeb bibliotek z terenu powiatu.
7. postanowił wystąpić z wnioskiem do Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty
w Warszawie, o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

8. zaakceptował propozycję przyznania dodatku motywacyjnego:
- Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Stoku Lackim,
- Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
- Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim.
9. postanowił dokonać aktualizacji środków trwałych będących we władaniu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach.
10.postanowił wprowadzić do ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach mienie ruchome przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
11.rozpatrując wnioski postanowił:
- umorzyć postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego
uchylonym postanowieniem nr I-7332-3-50/06 z dnia 25-09-2006,
- rozpatrzył wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej Wodynie –
śeliszew Podkościelny w miejscowości Kamieniec. Zarząd widzi potrzebę
przebudowy powyŜszej drogi, jednak z uwagi na ograniczone moŜliwości
budŜetu powiatu w bieŜącym roku będzie to niemoŜliwe,
- rozpatrzył wniosek dotyczący wykonania stabilizacji w ciągu drogi powiatowej
Kotuń – Gołąbek w miejscowości Chlewiska. Zarząd widzi potrzebę
przebudowy powyŜszej drogi, jednak z uwagi na ograniczone moŜliwości
budŜetu powiatu w bieŜącym roku będzie to niemoŜliwe,
- zmienić w decyzji nr I-7332-22/06 z dnia 12.06.2006 w wierszu 15 decyzji
z dotychczasowej treści: „nie wyraŜam zgody” na treść: „wyraŜam zgodę”,
- uzgodnić projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej nr 36334 na działkę
nr 287/4 w miejscowości Nowe Opole.
12.postanowił:
- uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego wydanie zezwoleń dla
przedsiębiorcy działającego pod nazwą – Firma Transportowo – Handlowa
z siedzibą w Kotuniu, ul Polna 10,
- uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia
na linii Siedlce – Węgrów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Sokołowie Podl.,
- uzgodnić w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego zmianę zezwolenia
na linii Siedlce – Łochów - Baczki Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Sokołowie Podl.
na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2007 r.
1. podjął uchwałę Nr 12/22/07 w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie
nieruchomościami na cele budowlane - dz. nr 8 będącą w ciągu drogi powiatowej nr 3932W
Repki – Wyrozęby – Bartków Stary we wsi Stary Bartków w gm. Korczew.
2. rozpatrując wnioski postanowił:
- uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 17/3 i 17/4
w miejscowości Kaczory dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego oraz budowy zbiornika na nieczystości płynne,

-

-

-

-

-

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36380 w miejscowości Stok Lacki
w celu prowadzenia robót i umieszczenia sieci telekomunikacyjnej,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy działki nr 257/1
w miejscowości Przesmyki dla inwestycji polegającej na budowie budynku
inwentarskiego, oczyszczalni ścieków, płyty gnojowej oraz silosów,
postanowił o wystosowaniu pisma do Dyrekcji Kolei Mazowieckich
w Warszawie o przywrócenie kursowania pociągu na trasie Siedlce - Łuków,
odjeŜdŜającego z Siedlec przed godz. 1500,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie chodników, zjazdów i zatok autobusowych
zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory DuŜe,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Domanice Kolonia,
uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Bartków,
zezwolił na przebudowę linii energetycznej napowietrznej NN
wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Leśna.

3. uzgodnił w części dotyczącej Powiatu Siedleckiego przebieg linii komunikacyjnej
dla przedsiębiorcy działającego pod nazwą Usługi Przewozowe Osobowo – Towarowe
Jarosław Siemieńczuk na linii Korczew – Siedlce w ten sposób, Ŝe do przedłoŜonego rozkładu
jazdy Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŜeń.
4. pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia
Kulturalno – Oświatowego KORNEL z Borków Wyrków.
5. postanowił o ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu organizowanego
podczas trwania imprezy wystawienniczo – targowej w Siedlcach w dniu 15 kwietnia br.
„I wiosna na polu i w ogrodzie z Doradztwem Rolniczym”.

