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gościniec samorz¹dowy
25.	 Przyjął	informację	o	dokonanych	

zmianach	w	planach	wydatków	
starostwa	powiatowego.

26.	 W	związku	z	wnioskiem	ZS	im.	A.	
Naruszewicza	w	 Janowie	 Podl.	
przeznaczył	środki	finansowe	oraz	
zdecydował	o	ufundowaniu	nagród	
rzeczowych	na	Powiatowy	Konkurs	
Recytatorski	 „Kocham	w	różnych	
językach”,	19.11.2010	r.	w	Gminnym	
Ośrodku	Kultury	w	Janowie	Podl.

27.	 	Zapoznał	się	z	wystąpieniem	Za-
rządu	Województwa	 Lubelskie-
go	o	możliwości	dofinansowania	
budowy	 obiektów	 sportowych	
ze	 środków	Funduszu	Rozwoju-
Kultury	Fizycznej	z	udziałem	To-
talizatora	Sportowego.

28.	 W	 związku	 z	 pismem	 ZS	 im.		
W.	St.	 Reymonta	w	Małaszewi-
czach	w	sprawie	dofinansowania	
zakupu	sprzętu	sportowego	do	wy-
korzystania	przez	sekcję	podnosze-
nia	ciężarów	w	UKS	„FUKS”	wyraził	
zgodę	na	działalność.

29.	 Uzgodnił	projekt	decyzji	o	warun-
kach	 zabudowy	 inwestycji	 bu-
dowlanej	w	m.	Piszczac	na	działce	
przyległej	do	pasa	drogi	powiato-
wej	Piszczac-Zahorów	oraz	wnio-
sek	wójta	gm.	Terespol	o	ustale-
niu	 lokalizacji	 dwóch	odcinków	
dróg	w	m.	Małaszewicze	Małe.

30.	 Wystąpił	do	wójta	gm.	Biała	Podla-
ska	w	sprawie	konieczności	podjęcia	
uchwały	o	przeniesieniu	własności	
nieruchomości	na	rzecz	 tej	gminy	
od	powiatu	bialskiego	położonych	
na	terenie	gm.	Biała	Podl.	stanowią-
cych	dotychczas	drogę	powiatową	
Sycyna–Sławacinek-Biała	Podlaska,	
którą	zgodnie	z	uchwałą	Rady	Powia-
tu	w	Białej	Podl.	Nr	L/256/2010	zali-
czono	do	kategorii	dróg	gminnych.

31.	 Wyraził	zgodę	na	wynajem	garażu	
położonego	w	Białej	Podl.	przy	ul.	
Brzeskiej	stanowiącego	własność	
powiatu	bialskiego	Przedsiębior-
stwu	 Handlowo-Usługowemu	
Partner	w	Białej	Podl.

32.	 Zapoznał	się	z	informacją	o	wybo-
rze	firmy	do	zbadania	bilansu	SP	
ZOZ	w	Międzyrzecu	Podl.	za	2010	r.

33.	 Zapoznał	 się	 z	 informacją	Mi-
nistra	 Finansów	 o	 przyznaniu	
powiatowi	 bialskiemu	 środków	
rezerwy	części	oświatowej	sub-
wencji	ogólnej.

34.	 Zapoznał	się	z	informacją	powia-
tu	parczewskiego	o	konieczności	
zapewnienia	w	budżecie	powia-
tu	bialskiego	na	2011	r.	środków	
finansowych	w	ramach	realizacji	
wspólnego	projektu	pn.:	„Regio-
nalna	Sieć	Szerokopasmowa	Lu-
blin	północny-wschód”.

35.	 Zapoznał	się	z	informacją	Lubel-
skiego	Urzędu	Wojewódzkiego	
w	Lublinie	w	sprawie	niehonoro-
wania	przez	zakłady	opieki	zdro-
wotnej	 uprawnień	 do	 korzysta-
nia	z	przywilejów	w	uzyskiwaniu	
świadczeń	zdrowotnych.

36.	 Zapoznał	się	z	informacją	Urzędu	
Marszałkowskiego	Województwa	
Lubelskiego	w	 Lublinie	w	 spra-
wie	udzielenia	dotacji	w	związku	
z	 ustawą	 o	 ochronie	 zabytków	
i	opiece	nad	zabytkami,	siedmiu-
parafiom	rzymskokatolickim.

37.	 Zapoznał	 się	 z	 informacją	wójta	
gm.Terespol	w	sprawie	wydatków	
na	dofinansowanie	 zakupu	pod-
ręczników	 uczniom	Gimnazjum	
w	Małaszewiczach	ramach	Rządo-
wego	programu	pomocy	uczniom	
w	2010	r.	„Wyprawka	szkolna”.

38.	 Zapoznał	 się	 z	 informacją	Lubel-
skiego	Urzędu	Wojewódzkiego	
w	Lublinie	o	dokonaniu	 korekty	
planu	dotacji	na	dofinansowanie	
zadania	 „Przebudowa	drogi	 po-
wiatowej	nr	1075L	Wyczółki-Husz-
cza-Wisznice”	realizowanego	w	ra-
mach	programu	wieloletniego	pn.	
Narodowy	program	przebudowy	
dróg	lokalnych	2008-2011.

Zarząd	 Powiatu	 podją ł	 uchwały	
w	sprawach:

1.	 ogłoszenia	 przetargu	 na	 odda-
nie	w	dzierżawę	nieruchomości	
rolnych	wchodzących	w	 skład	
powiatowego	 zasobu	nierucho-
mości	 położonych	w	 Zalutyniu	
gm.Piszczac.

2.	 powołania	 komisji	 przetargowej	
do	 przeprowadzenia	 przetar-
gu	 ustnego	 nieograniczonego	
na	oddanie	w	dzierżawę	na	okres	
do	trzech	 lat	nieruchomości	rol-
nych	 stanowiących	 własność	
powiatu	 bialskiego	 położonych	
w	Zalutyniu	gm.	Piszczac.

3.	 wskazania	 dwóch	 członków	 za-
rządu	 do	 dokonania	 czynności	
prawnej	polegającej	na	zaciągnię-

ciu	 kredytu	 długoterminowego	
i	pożyczki.

4.	 wyboru	 najkorzystniejszej	 ofer-
ty	 zamówienia	publicznego	pn.:	
„Przebudowa	 i	 rozbudowa	 infra-
struktury	 szkół	 prowadzonych	
przez	Powiat	Bialski”	na	następu-
jące	zadanie	„Budowa	boiska	wie-
lofunkcyjnego	 i	bieżni	 sportowej	
na	terenie	Zespołu	Szkół	 im.	Wł.	
St.	Reymonta	w	Małaszewiczach”.

5.	 postępowania	o	udzielenie	zamó-
wienia	publicznego	pod	nazwą:	
Zakup	sprzętu	i	programów	kompu-
terowych	w	ramach	projektu	„Poza-
lekcyjna	Akademia	Kompetencji”.

6.	 powołania	 Komisji	 do	 przepro-
wadzenia	 przeglądu	w	 okresie	
gwarancji	 prac	 inwestycyjnych	
budynku	 sali	 gimnastycznej	 LO	
w	Międzyrzecu	Podl.,

7.	 kredytu	długoterminowego,

8.	 przyjęcia	 projektu	 uchwały	 bu-
dżetowej	na	2011	rok,

9.	 przyjęcia	wieloletniej	 prognozy	
finansowej,

10.	 wyboru	najkorzystniejszej	oferty	za-
mówienia	publicznego	pn:	Dostawa	
sprzętu	komputerowego	 i	 innych	
urządzeń	elektronicznych	niezbęd-
nych	do	realizacji	projektu	„Pozalek-
cyjna	Akademia	Kompetencji”,

11.	 uchwalenia	regulaminu	organiza-
cyjnego	Domu	Pomocy	Społecz-
nej	w	Kozuli,

12.	 ogłoszenia	otwartego	konkursu	ofert	
na	realizację	w	2011	r.	zadań	publicz-
nych	w	zakresie	kultury	 fizycznej	
i	turystyki	finansowanych	z	budżetu	
powiatu	w	Białej	Podlaskiej,

13.	 powołania	komisji	do	przeprowa-
dzenia	odbioru	końcowego	zadania:	
„Prace	modernizacyjne	budynku	
Liceum	Ogólnokształcącego	w	Mię-
dzyrzecu	Podlaskim”	w	ramach	pro-
jektu	pn.	„Przebudowa	i	rozbudowa	
infrastruktury	szkół	prowadzonych	
przez	powiat	bialski”,

14.	 wyrażenia	 zgody	 na	 użyczenie	
nieruchomości	stanowiącej	wła-
sność	 powiatu	 bialskiego	 (hala	
warsztatowa	na	prowadzenie	za-
jęć	 hipoterapii	 przez	 Specjalny	
Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	
w	Zalutyniu).

































2111/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego



22  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 11/2010



























3311/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego



34  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 11/2010























4311/2010 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Czołowi pingpongiści turnieju w Sworach

15 medali 
międzyrzeckich 

pływaków
Reprezentanci	Huraganu	Międzyrzec	
Podlaski	 pojechali	 do	Bielska	Podla-
skiego,	by	wziąć	udział	w	IV	Między-
narodowym	Meczu	Pływackim	„Złota	
Jesień	2010”.	W	imprezie	uczestniczy-
ło	420	zawodników	z	21	klubów	z	Pol-
ski,	Białorusi,	Litwy	i	Ukrainy,	a	występ	
podopiecznych	Wojciecha	 Lubań-
skiego	należy	uznać	za	bardzo	udany.	
W	sumie	 zdobyli	 aż	 3	 złote	medale,	
6	 srebrnych	 i	 tyle	 samo	brązowych.	
Najcenniejsze	wywalczyły:	 12-letnia	
Izabela	Kopińska,	najszybsza	na	100	
m	st.	 dowolnym	 (1:07,19)	 i	 grzbieto-
wym	 (1:14,66),	 a	 także	 sztafeta	mię-
dzyrzeczanek	na	4x50	m	st.	zmiennym	
(2:29,48).	 Srebrne	medale	 zdobyły:	
Zuzanna	Celińska	na	50	m	st.	dowol-
nym	i	100	m	st.	zmiennym,	Kopińska	
na	 50	m	 st.	 grzbietowym,	 Zuzanna	
Włodarczyk	na	50	m	st.	grzbietowym,	
Anna	Biernacka	i	Patrycja	Hryciuk	na	
50	m	st.	 klasycznym.	Z	 kolei	 trzecie	
miejsca	zajęli:	Kornela	Celińska	na	50	i	
100	m	st.	grzbietowym,	Z.	Celińska	na	
50	m	st.	klasycznym,	Hryciuk	na	100	m	
st.	klasycznym,	Rafał	Mironiuk	na	100	
m	st.	klasycznym	i	Tomasz	Rabek	na	
50	m	st.	motylkowym.	

(mf)

Kolejarz przed 
Zrywem

Mistrzem	 rundy	 jesiennej	Piłkarskiej	
Ligi	Gminy	Międzyrzec	Podlaski	 zo-
stał	Kolejarz	Polskowola.	W	dziewięciu	
meczach	zgromadził	22	punkty.	Dwa	
mniej	ma	drugi	w	tabeli	Zryw	Kożusz-
ki,	który	w	bezpośrednim	starciu	zde-
molował	lidera	w	stosunku	10:1.	Trze-
cią	lokatę,	z	17	punktami,	zajmuje	OSP	
Swory.	Na	czele	klasyfikacji	strzelców	
znajduje	 się	 dwóch	piłkarzy:	Marek	
Jankiewicz	 (Zryw)	 i	Marcin	Marczuk	
(OSP	Łózki),	którzy	mają	na	koncie	po	
13	bramek.	 Jeden	 raz	mniej	 trafiali:	
Artur	Łukaszuk	(Zryw)	i	Rafał	Hodun	
(OSP	Swory).	

(mf)

Piłkarki Tytana 
siódme w II lidze
Po	jesiennej	rundzie	mazowieckiej	II	
ligi	kobiet,	w	której	występują	druży-
ny	z	województw:	lubelskiego,	łódz-
kiego,	mazowieckiego	i	podlaskiego,	
piłkarki	Tytana	Wisznice	plasują	 się	
na	miejscu	siódmym.	Nowy	sezon	za-
wodniczki	szkolone	przez	Stanisława	
Kendrasia	rozpoczęły	od	wyjazdowej	
porażki	z	AZS	UW	Warszawa	2:3,	by	
następne	dwa	spotkania	zremisować	
po	1:1	–	u	siebie	z	Pogonią	Siedlce	i	w	
Łodzi	z	Kolejarzem.	W	czwartej	serii	
Tytan	pokonał	 na	wyjeździe	KS	Ra-
szyn	2:0,	by	tydzień	później	bezbram-
kowo	zremisować	w	Skierniewicach	
z	Unią.	Niestety,	na	finiszu	rundy	po-
niósł	trzy	porażki	–	0:2	u	siebie	z	Kingą	
Krasnystaw	 i	 na	wyjeździe	 z	GOSiR	
Piaseczno	oraz	0:1	w	Wisznicach	z	KS	
Michałowo.	Gole	dla	naszej	drużyny	
zdobywały:	Anna	Baj	–	3,	Agata	Ko-
rybska,	Weronika	Mostowiec	i	Anna	
Rumowska.	

(mf)

Powiat bialski 
piąty 

w województwie
W	Białej	 Podlaskiej	 podsumowano	
wojewódzkie	 współzawodnictwo	
sportowe	szkół	za	rok	2009/10.	Z	 tej	
okazji	do	stolicy	południowego	Pod-
lasia	 przyjechali:	 lubelski	 kurator	
oświaty	Krzysztof	Babisz,	dyrektor	de-
partamentu	kultury	i	edukacji	Urzędu	
Marszałkowskiego	Mirosław	Korbut	
oraz	 kierownik	 oddziału	 sportowe-
go	Urzędu	Marszałkowskiego	Halina	
Drozd.	W	łącznej	punktacji	powiatów	
na	wysokim	piątym	miejscu	uplaso-
wał	się	powiat	bialski	(2574).	Wygrał	
powiat	 puławski	 (2817,5),	 przed	po-
wiatem	 łukowskim	 (2790)	 i	miastem	
Biała	Podlaska	(2778).	

(mf)

W	ramach	Igrzysk	Młodzieży	Szkolnej	
w	Szkole	 Podstawowej	w	Sworach	
rozegrano	 powiatowe	 eliminacje	w	
indywidualnym	 tenisie	 stołowym	
dziewcząt	i	chłopców	z	klas	IV	i	młod-
szych	oraz	klas	V-VI.	W	młodszej	gru-
pie	prawo	do	dalszych	gier	uzyskali:	1.	
Julia	Czemierowska	(SP	Grabanów)	i	
Hubert	Pawelec	(SP	Kodeń),	2.	Klaudia	
Chalimoniuk	(SP	Hrud)	i	Patryk	Samo-
szuk	 (SP	Kodeń),	 3.	Karolina	Adam-
czyk	(SP	Kijowiec)	i	Karol	Kaździoł	(SP	
Woskrzenice	D.).	W	 starszej	 awans	
wywalczyli:	1.	Karolina	Jurek	(SP	Wo-
skrzenice	D.)	i	Konrad	Chwedoruk	(SP	
Komarno),	2.	Paulina	Antybożec	 (SP	

Grali w ping-ponga
Kodeń)	 i	Dawid	Hodun	(SP	Rogoźni-
ca),	3.	Anita	Karpiuk	 (SP	Sosnówka)	
i	Wojciech	Matejek	 (SP	Rogoźnica).	
Natomiast	w	terespolskiej	hali	rywa-
lizowali	uczniowie	szkół	średnich.	Do	
eliminacji	rejonowych	zakwalifikowali	
się:	1.	Aleksandra	Gaszewska	(ZS	Ma-
łaszewicze)	i	Bartłomiej	Jaszczuk	(ZSE	
Międzyrzec	Podl.),	 2.	 Patrycja	Pasko	
(ZSE	Międzyrzec	Podl.)	i	Łukasz	Kar-
piuk	(LO	Wisznice),	3.	Paulina	Kusiuk	
(ZS	Janów	Podl.)	 i	Mateusz	 Iwaniuk	
(ZS	CKR	Leśna	Podl.).	

(mf)

Spor t
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