
Protokół Nr CXLVII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 16 marca 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CXLVI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                         

4 marca 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                                         

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podcięcia lub usunięcia drzew na terenie działki                 

nr 399/1 w Stoku Lackim Folwark. 

9. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL                                                

o dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej GOOL CUP o PUCHAR STAROSTY 

SIEDLECKIEGO 2022. 

10. Rozpatrzenie prośby Szkoły Językowej EUROLINGUA w Siedlcach o wsparcie 

organizacji XI Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. 

11. Przyjęcie informacji nt. podziału środków na zadania z zakresu wspierania                                         

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2022 r.  

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                           

i Producentów Mleka o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców z terenu Powiatu 



Siedleckiego podczas spotkania z hodowcami bydła mlecznego w dniu 18 marca                   

2022 r.  

13. Rozpatrzenie prośby Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) – samorządu partnerskiego                         

o wsparcie rzeczowe w związku z konfliktem rosyjsko – ukraińskim. 

14. Rozpatrzenie prośby o przyznanie środków finansowych na nagrody dla laureatów 

Powiatowego Konkursu pn. „Wielkanocne tradycje”. 

15. Przyjęcie projektu Kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                       

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie                     

w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                         

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 r. 

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Ogólnopolskiego festiwalu Muzyki Sakralnej                                  

o dofinansowanie organizacji koncertu pasyjnego.   

18. Zapoznanie z notatką służbową spisaną w dniu 3 marca br., przedłożoną przez 

kierownika Wydziału Dróg. 

19. Przyjęcie: 

 informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2021 r., 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                       

w Stoku Lackim w 2021 r., 

 sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                 

w Chlewiskach w 2021 r., 

 sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                          

w 2021 r. i działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2021 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2021 r., 

 informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za 2021 r., 

 sprawozdania z działalności PCPR w Siedlcach w 2021 r. obejmującego 

realizację zdań z zakresu realizacji zadań z zakresu Powiatowego Programu 

Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 



Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2025 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, 

 sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych                                                

i utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 informacji z działalności WLKS Nowe Iganie w 2021 r., 

 informacji z działalności Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siedlcach w roku 

2021.  

20. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 201 obręb 

Czuryły, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 200 obręb 

Czuryły, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr: 3664W – obręb Łęczycki, działki ewid nr: 336/4, 391/1; 3624W - obręb 

Pluty, działki ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 83/1, 84/1, 91/1, 

96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 103/3; obręb Podawce, działka ewid. nr 192/2 w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami 

kanalizacji sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 299) w celu przebudowy – zmiana lokalizacji, 

słupa oraz napowietrznej linii nn 0,4 kV w związku z wystąpieniem kolizji                                                

w zagospodarowaniu działki nr ewid. 172/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 85/8 obręb 

Stara Dąbrówka, 



 Wójta Gminy Wodynie w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3650W (działka ewid. nr 285) do nieruchomości stanowiącej 

drogę wewnętrzną – działka ewid. nr 263/1 obręb Żebraczka, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 – obręb Czepielin) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego 

działkę ewid. nr 216, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki 

Folwark (działka ewid. nr 1212/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 

kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 385/4,  

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 919/4, 

 Instytutu Tradycji Narodowej sp. z o.o. ul. Serocka 14 Wodynie w sprawie 

lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid.                    

nr 699) do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – działka ewid.                          

nr 662/1 obręb Wodynie, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 366/27) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/21, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 366/27) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 366/21, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       



w miejscowości  Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 2739/2, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1219, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/2 

obręb Pruszynek, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zmiany 

w części decyzji nr D.6853.1.271.2021 z dnia 22.12.2021, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 402 obręb 

Seroczyn, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działka ewid. 

nr 183/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 183/15, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działka ewid. 

nr 183/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 183/15, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole (działka ewid.                        

nr 286/3) oraz obręb Wyłazy (działka ewid. nr 633/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                    

nr 633/5, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole (działka ewid. nr 

286/3) oraz obręb Wyłazy (działka ewid. nr 633/2) w celu budowy przyłącza 



energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 633/5 obręb Wyłazy, 

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów 

(działka ewid. nr 1019) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551/2, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3645W obręb Ozorów (działka ewid. nr 1019) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 551/2, 

 w sprawie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 2050W (działka ewid. nr 1041/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 933 w obrębie Krzesk Królowa Niwa, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3641W obręb Zbuczyn (działka ewid. nr 

1744/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1743/12, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości 

Zbuczyn (działka ewid. nr 1744/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 1743/13, 

 Gminy Wiśniew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3654W w miejscowościach: Łupiny, Tworki w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, 

 Gminy Wiśniew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3654W w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, Pluty w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 



płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                      

w pieczy zastępczej.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                           

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu. 

25. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXLVI/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 4 marca 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLVII/418/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2025 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3)                                 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 6  

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                          

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zał. nr 4)                                  

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLVII/419/2022 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

(zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę firmie GAMUZA sp. z o.o. ul. prof. dr       

M. Michałowicza 46/2 w Bielsku Białej na wejście na teren działki nr 399/1 w Stoku Lackim 

Folwark, w celu podcięcia i/lub usunięcia drzew pod linią SN (zał. nr 6). W oświadczeniu 

dotyczącym w/w zgody zawrzeć należy klauzulę warunkującą, że oświadczenie jest ważne 

tylko po otrzymaniu przez wnioskującego pozytywnej decyzji Delegatury w Siedlcach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.     

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  postanowił  o  dofinansowaniu  kwotą  500  zł  zakup 

 medali, pucharów i statuetek uczestnikom Turnieju Piłki Nożnej GOOL CUP  o PUCHAR 

STAROSTY SIEDLECKIEGO 2022 (zał. nr 7). Turniej rozegrany zostanie na stadionie                          

w Gminie Kotuń w dniu 27.03.2022 r., w kategoriach wiekowych: 2014/13, 2012/11. 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Szkoły Językowej EUROLINGUA w Siedlcach                    

(zał. nr 8), jednogłośnie postanowił o wsparciu organizacji XI Powiatowego Konkursu Piosenki 

Anglojęzycznej, przeznaczając gadżety o wartości 200 zł brutto będące w dyspozycji Wydziału 

Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.  

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. podziału środków na zadania                            

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 

2022 r. (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 



Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił o nagrodzeniu dziesięciu 

najlepszych hodowców z terenu Powiatu Siedleckiego podczas spotkania z hodowcami bydła 

mlecznego w dniu 18 marca 2022 r. Zarząd na nagrody przeznaczył środki finansowe                                       

w wysokości 1000 zł. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) – samorządu 

partnerskiego (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił o wsparciu rzeczowym samorządu                            

w związku z konfliktem rosyjsko – ukraińskim. Zarząd stoi na stanowisku, aby w ramach 

pomocy – za kwotę 10000 zł zakupić potrzebne towary tj.: generator o mocy ok. 3 kW (w cenie 

ok. 2500 zł), lornetki, latarki + baterie, taśmy samoprzylepne. Zakup sfinansowany zostanie ze 

środków Zarządzania Kryzysowego i po uzgodnieniu z odbiorcą dostarczony do granicy 

Ukrainy. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyznać środki finansowe w kwocie 4500 

zł brutto na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu pn. „Wielkanocne tradycje”                              

(zał. nr 12). Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 

Siedleckiego.  

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Kwartalnego harmonogramu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2021 r. (zał. nr 14) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 



Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Sakralnej, jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać Koncertu Pasyjnego, który 

zorganizowany zostanie w Kościele Parafialnym w Pruszynie w dniu 3 kwietnia br. (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z notatką służbową spisaną w dniu 3 marca br., przedłożoną 

przez kierownika Wydziału Dróg (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2021 r. (zał. nr 17), 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                            

w Stoku Lackim w 2021 r. (zał. nr 18), 

 sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach                  

w 2021 r. (zał. nr 19), 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2021 r.                    

i działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2021 r. (zał. nr 20, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                 

w Stoku Lackim w 2021 r. (zał. nr 21), 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za 2021 r.                               

(zał. nr 22), 

 sprawozdanie z działalności PCPR w Siedlcach w 2021 r. obejmującego realizację 

zdań z zakresu realizacji zadań z zakresu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej                           

w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022, Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025 

oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej (zał. nr 23), 

 sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych                         

na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 24) 



 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął również: 

 informację z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji                        

i Modernizacji Rolnictwa (zał. nr 25), 

 informację z działalności WLKS Nowe Iganie w 2021 r. (zał. nr 26), 

 informację z działalności Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siedlcach w roku 2021                   

(zał. nr 27)  

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 28), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 201 obręb 

Czuryły, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 200 obręb 

Czuryły, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3664W – 

obręb Łęczycki, działki ewid nr: 336/4, 391/1; 3624W - obręb Pluty, działki 

ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 83/1, 84/1, 91/1, 96/1, 98/1, 

99/3, 100/1, 103/3; obręb Podawce, działka ewid. nr 192/2 w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji 

sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 299) w celu przebudowy – zmiana lokalizacji, 

słupa oraz napowietrznej linii nn 0,4 kV w związku z wystąpieniem kolizji                                                

w zagospodarowaniu działki nr ewid. 172/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 185) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 85/8 obręb 

Stara Dąbrówka, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3650W 

(działka ewid. nr 285) do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – 

działka ewid. nr 263/1 obręb Żebraczka, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 2077 – obręb Czepielin) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 216, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb 

Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 1212/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 385/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 919/4, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 699) do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – 

działka ewid. nr 662/1 obręb Wodynie, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                           

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

366/21 na okres 16.03.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                           

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/21 w terminie 16.03.2022 r.  

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości  Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 2739/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1219, 



 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/2 

obręb Pruszynek, określając parametry techniczne, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.271.2021 z dnia 22.12.2021 r., poprzez: 

zmianę zapisu w sentencji decyzji: „zezwolił na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej 3656W (działka ewid. nr 1594/1 – obręb Okniny, 

działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie) gmina Wiśniew”, na zapis: „zezwolił na 

zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3656W (działka ewid. nr 

1594/1 – obręb Okniny, działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie, działka ewid. nr 

1118 – obręb Radomyśl) gmina Wiśniew”,   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 402 obręb 

Seroczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                          

w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 183/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

183/15 na okres 17.03.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                          

w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 183/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 183/15 w terminie 17.03.2022 r.  

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działka ewid. nr 286/3) oraz obręb Wyłazy (działka ewid. nr 633/2) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 633/5 na okres 18.03.2022 r. – 31.12.2052 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działka ewid. nr 286/3) oraz obręb Wyłazy (działka ewid. nr 633/2)                        



w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 633/5 obręb Wyłazy w terminie 18.03.2022 r.  

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                               

w miejscowości Ozorów (działka ewid. nr 1019) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 551/2 w terminie 30.03-1.04.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W obręb Ozorów 

(działka ewid. nr 1019) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551/2 na okres 30.03.2022 r. – 

31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                                       

z drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. nr 1041/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 933 w obrębie Krzesk Królowa Niwa, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W obręb Zbuczyn 

(działka ewid. nr 1744/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1743/13 okres 17.03.2022 r. – 

31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                   

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1744/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1743/13 w terminie 17.2022 r.  ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                      

w miejscowościach: Łupiny, Tworki w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami, 



 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                        

w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, Pluty w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami. 

 

Ad. pkt 21 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLVII/420/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 29). Zarząd 

uzgodnił koncepcję włączenia projektowanej ul. Wspólnej do ul. Reymonta w miejscowości 

Kotuń (droga powiatowa nr 3605W). 

 

Ad. pkt 22 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej (zał. nr 30) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                              

z prośba o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLVII/421/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                       

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 31). 

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLVII/422/2022 w sprawie 

skonsolidowanego bilansu (zał. nr 32). 

 

Ad. pkt 25 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

                                                                                                      STAROSTA 

                                                                                              /-/ Karol Tchórzewski 



 


