
Protokół Nr CLIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

20 kwietnia 2022 r.  

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r. 

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

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

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

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2022 r. 

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego marki Mazda 323F i jego fizyczna likwidacja. 

11. Zapoznanie z informacją kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych za I kwartał 2022 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

13. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                      

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

14. Rozpatrzenie wniosków: 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                       

w miejscowości Czarnowąż (działki ewid. nr: 142/2, 150/3, 32/2) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 142/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 272/8, 

 ISNTAL-SAN Stok Lacki ul. Lawendowa 2, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 

326/4, 366/27) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

wodociągowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej, 

  w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368 – 

obręb Jagodne, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 988/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 752/2 – 

obręb Kłódzie, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działka 

ewid. nr 300/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 330, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 509/1, 509/3 - 

Zbuczyn) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 509/1, 509/3 - Zbuczyn) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                     

z przyłączami, 



 w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 73) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 84/2 – obręb Pustki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 821 – 

obręb Radzików Wielki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 638 – 

obręb Kolonia Mordy, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 640 – 

obręb Kolonia Mordy, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 - obręb 

Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/3 – obręb Czepielin 

Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki, działki ewid. nr: 709, 277, 287/1 

– obręb Czołomyje, działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 - obręb Czepielin, działki 

ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/3 – obręb Czepielin Kol., działka ewid. 

nr 238 – obręb Ogrodniki, działki ewid. nr: 709, 277, 287/1 – obręb Czołomyje, 

działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica (działka 

ewid. nr 222/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 141/13, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3936W obręb Mogielnica (działka ewid.                       



nr 222/6) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 141/13, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

(działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 1281/2, 

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

OKTM Energetyka Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24 96-321 Żabia Wola,                  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W 

(działka ewid. nr 222/6 – obręb Mogielnica) w celu budowy linii kablowej SN 

wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, linii kablowej nn, 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W 

(działka ewid. nr 129) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 122 – 

obręb Kamianki Czabaje, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. nr: 729/3, 400/2 – obręb Radzików 

Stopki, działka ewid. nr 181/3 – obręb Radzików Kornica) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. nr: 729/3, 400/2 - 

obręb Radzików Stopki, działka ewid. nr 181/3 – obręb Radzików Kornica) 

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, 

 Stimo NET ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego Krosno, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                                 

w miejscowościach: Wilczonek, Józefin (działki ewid. nr: 117/3, 1229, 1228)                   

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej LTC ADSS 

48J (przejście poprzeczne nad drogą), 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 



116 – obręb Borki Kosy, działka ewid. nr 83/2 – obręb Borki Paduchy) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/9 

– obręb Stok Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 757/7 

– obręb Dąbrówka Wyłazy, 

 Wójta Gminy Zbuczyn o wykonanie chodnika w miejscowości Smolanka. 

15. Rozpatrzenie prośby Prezesa WLKS Nowe Iganie o ufundowanie 40 pucharów dla 

najlepszych zawodniczek i zawodników w dwóch grupach wiekowych                                           

w organizowanych w dniach 12 – 15 maja br. na obiektach WLKS Siedlce, 

Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do 15 i 17 lat                                   

w podnoszeniu ciężarów. 

16. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej                               

o wyrażenie zgody na użycie herbu Powiatu Siedleckiego na proporcu rozpoznawczym 

dowódcy 53 batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

18. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022. 

19. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021”. 

20. Wolne wnioski. 

 
 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 20 kwietnia 2022 r.  

 

 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

2025 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 2). 

             

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/435/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                     

w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/436/2022 w sprawie  

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                    

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/437/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (zał. nr 6).  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/438/2022 w sprawie dokonania 

zmiany planu wydatków na zadania w 2022 r. (zał. nr 7). 

 

 



Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Mazda 323F o nr rejestracyjnym LLU 

85351, z wartością początkową 500 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego.   

  

Ad. pkt 11 

        Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął informację kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych za I kwartał 2022 r. (zał. nr 9). 

Zarząd stoi na stanowisku, aby informację za II kwartał zreferowała kierownik PCPR na 

posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt 12 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/439/2022 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przygotowaną przez Wydział Dróg 

propozycję sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                       

w miejscowości Czarnowąż (działki ewid. nr: 142/2, 150/3, 32/2) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 142/1, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 272/8, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 

27.04.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb                         

Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej na okres 27.04.2022 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368 – 

obręb Jagodne, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                     

nr 3646W (działka ewid. nr 988/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 752/2 – obręb Kłódzie, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                     

w miejscowości Żdżar (działka ewid. nr 300/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 330 

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. 

nr: 509/1, 509/3 - Zbuczyn) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 4.05.2022 r. – 

31.12.2047 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 3636W (działki ewid. 

nr: 509/1, 509/3 - Zbuczyn) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 28.04 – 4.05.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 



 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                            

z drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 73) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 84/2 – obręb Pustki, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 821 – 

obręb Radzików Wielki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 638 – 

obręb Kolonia Mordy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 640 – 

obręb Kolonia Mordy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 2077 - obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/3 – 

obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki, działki ewid. nr: 

709, 277, 287/1 – obręb Czołomyje, działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia 

Mordy) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na okres 10.06.2022 r. – 31.12.2047 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 3615W (działka ewid. 

nr 2077 - obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/3 – 

obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki, działki ewid. nr: 

709, 277, 287/1 – obręb Czołomyje, działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia 

Mordy) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami w terminie 28.04 – 10.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W                                          

w miejscowości Mogielnica (działka ewid. nr 222/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 141/13 w terminie  

4.05.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W obręb 

Mogielnica (działka ewid. nr 222/6) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 141/13 na okres 

5.05.2022 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 3659W                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

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

nr 1281/2 – budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W 

(działka ewid. nr 222/6 – obręb Mogielnica) w celu budowy linii kablowej SN 

wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, linii kablowej nn, 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W 

(działka ewid. nr 129) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 122 – 

obręb Kamianki Czabaje, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. 

nr: 729/3, 400/2 – obręb Radzików Stopki, działka ewid. nr 181/3 – obręb 

Radzików Kornica) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  28 - 29.04.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. 

nr: 729/3, 400/2 - obręb Radzików Stopki, działka ewid. nr 181/3 – obręb 

Radzików Kornica) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na okres 29.04.2022 r. – 31.12.2047 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 3659W                         

w miejscowościach: Wilczonek, Józefin (działki ewid. nr: 117/3, 1229, 1228)                 

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej LTC ADSS 

48J (przejście poprzeczne nad drogą), 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 116 – obręb Borki Kosy, działka ewid. nr 83/2 – obręb Borki 

Paduchy) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/9 

– obręb Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 757/7 

– obręb Dąbrówka Wyłazy, określając parametry techniczne, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o wykonanie chodnika                                       

w miejscowości Smolanka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2023 r. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1400 zł zakup                            

40 pucharów dla najlepszych zawodniczek i zawodników w dwóch grupach wiekowych                           

w organizowanych w dniach 12 – 15 maja br. na obiektach WLKS Siedlce, Mistrzostwach 

Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do 15 i 17 lat w podnoszeniu ciężarów                      

(zał. nr 13). Powyższe zwody odbędą się na obiektach WLKS w Siedlcach                                                      

ul. Kazimierzowska 23. 

 

Ad. pkt 16 

          Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej, jednogłośnie wyraził zgodę na użycie herbu Powiatu Siedleckiego na proporcu 

rozpoznawczym dowódcy 53 batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach (zał. nr 14).  

 

Ad. pkt 17 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIII/440/2022 w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                     

w Stoku Lackim (zał. nr 15). 

 

 

 



Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował aneks nr 4 do arkusza 

organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2021/2022 (zał. nr 16).  

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 

2021” (zał. nr 17) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 20 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                        /-/ WICESTAROSTA     

Na tym protokół zakończono.                                                              Małgorzata Cepek 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


