
Protokół Nr CLIV/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 maja 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 CLIII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

27 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 przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2021”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                                   

w Chlewiskach za 2021 rok”.  

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                  

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Siedleckiego za 2021 rok. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu                                

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty i umorzenie należności za usunięcie z drogi                            

i parkowanie samochodu marki Ford Mustang nr rej. WD 40339. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach „Raportu                    

o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 



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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działki ewid. nr: 

1041/1, 339 – obręb Krzesk Królowa Niwa) w celu budowy kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

kablowej w technologii światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej, 

 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 3654W w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833 – 

obręb Stok Lacki) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV do budynków mieszkalnych planowanych na działce ewid. nr 739, 

 Domtel Teletom Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 665 – obręb Wołyńce 

oraz działka ewid. nr 503 – obręb Rakowiec) w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka 

ewid. nr 833 – obręb Stok Lacki) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków mieszkalnych 

planowanych na działce ewid. nr 770, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie 

(działka ewid. nr 988/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1047, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 988/2 – obręb 

Kłódzie) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1047, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 174 – obręb 

Zaliwie Piegawki, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/5, 

191/6 – obręb Kolonia Domanice, 

 Gminy Skórzec w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                              

nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583) w celu 

budowy sieci wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości 

działki ewid. nr 210/8, 

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

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

291/1 – obręb Mościbrody) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 667/1 – 

obręb Radzików Wielki, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. 

nr 1750) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu remontu zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości - działka ewid. nr 1549/4 w miejscowości 

Zbuczyn, 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/2, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości                     

Mordy (działka ewid. nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/2,  

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 

140 – obręb Pruszynek) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

207/8, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 140 – obręb 



Pruszynek) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 207/8, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 

2077 – obręb Czepielin) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 216, 

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

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

Czepielin) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 216, 

 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 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) 

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV                           

do budynków mieszkalnych planowanych na działce ewid. nr 434/1, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. nr 158/1)                            

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1765/1 obręb Mordy, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka ewid. 

nr 185) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 

ewid. nr 85/8 w miejscowości Stara Dąbrówka, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.                        

nr 712/9) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 502/5 obręb Mroczki, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                       

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynków na działce ewid. nr 52/1, 

 Przedsiębiorstwo Transportowe TRANS-EXPRES Grabianów ul. Łukowska 87                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                      

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynków na działce ewid. nr 125, 



 Wójta gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia w celu budowy oświetlenia 

ulicznego. 

13. Przyjęcie: 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 informacji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach                          

o zakresie zadań realizowanych w Wydziale w kontekście obowiązujących 

przepisów, 

 sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”, 

 informacji dotyczącej działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa                  

na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2021 r., 

 informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim                        

w okresie 2021/2022, 

 informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2021 r. 

14. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

15. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        

w Stoku Lackim o nieodpłatne przekazanie statuetek na VIII Integracyjny Przegląd 

Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”. 

17. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka                                

o wsparcie VIII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”. 

18. Rozpatrzenie prośby o współorganizację koncertów maryjnych „Królowej Anielskiej 

Śpiewajmy” organizowanych w dniu 22 maja br. w Krzesku i Pruszynie. 

19. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na organizację 

Powiatowego Dnia dziecka w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. 

20. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród dla 

laureatów V Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN. 



21. Rozpatrzenie wniosku dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o zwiększenie 

dotacji na bieżącą działalność placówki. 

22. Zapoznanie z informacją Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą zniesienia 

obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie 

Siedleckim. 

23. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 27 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 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady na najbliższej sesji Rady. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)                                

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

najbliższej sesji Rady. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIV/441/2022 w sprawie 

przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2021” (zał. nr 3)                            

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

 

 

 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIV/442/2022 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom 

Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2021 rok” (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (zał. nr 5) i skierował                                                     

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

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok (zał. nr 6) i skierował                                                     

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

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu                                

za 2021 rok (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił umorzyć zaległość w kwocie 7092,68 zł               

(zał. nr 8) za usunięcie z drogi i parkowanie samochodu marki Ford Mustang nr rej. WD 40339, 

z tego: 

 6428,00 zł – należność główna, 

   653,08 zł – odsetki, 

     11,60 zł – koszty upomnienia. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLIV/443/2022 w sprawie 

przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach „Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 



rok” (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

(działki ewid. nr: 1041/1, 339 – obręb Krzesk Królowa Niwa) w celu budowy 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej oraz 

napowietrznej linii kablowej w technologii światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                     

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833 – obręb Stok Lacki) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków 

mieszkalnych planowanych na działce ewid. nr 739, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 665 – obręb Wołyńce oraz działka ewid. nr 503 – obręb 

Rakowiec) w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                    

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833 – obręb Stok Lacki) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków 

mieszkalnych planowanych na działce ewid. nr 770, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                         

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 1047 w terminie  12.05.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. 

nr 988/2 – obręb Kłódzie) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1047 na okres 12.05.             

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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 174 – obręb 

Zaliwie Piegawki, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/5, 

191/6 – obręb Kolonia Domanice, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                     

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583) w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid.                    

nr 210/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr  291/1 – obręb Mościbrody) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 667/1 – 

obręb Radzików Wielki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. 

nr 1750) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu remontu zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości - działka ewid. nr 1549/4 w miejscowości 

Zbuczyn w terminie  12.05.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                            

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/2 w terminie  16.05.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/2 na okres 16.05.2022 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140 – obręb Pruszynek) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 207/8 w terminie  12.05.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. 

nr 140 – obręb Pruszynek) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 207/8 na okres 12.05.   

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 3615W 

(działka ewid. nr 2077 – obręb Czepielin) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 216 w terminie  13.05.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

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

nr 2077 – obręb Czepielin) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 216 na okres 13.05.                    

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 3655W                     

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków mieszkalnych 

planowanych na działce ewid. nr 434/1, 

 wyraził zgodę na na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                   

z drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. nr 158/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 1765/1 obręb Mordy, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka ewid. 

nr 185) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 



ewid. nr 85/8 w miejscowości Stara Dąbrówka w terminie  23.05.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.                   

nr 712/9) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 502/5 obręb Mroczki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                       

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynków na działce ewid. nr 52/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                      

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynków na działce ewid. nr 125, 

 wyraził zgodę zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                

w miejscowości Paprotnia ul. Jana Pawła II w celu budowy oświetlenia 

ulicznego. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 11), 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 12), 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 

2021 r. (zał. nr 13), 

 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2021/2022 (zał. nr 14), 

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

             Zarząd Powiatu przyjął również: 

 informację Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach o zakresie 

zadań realizowanych w Wydziale w kontekście obowiązujących przepisów (zał. nr 15), 

 informację dotyczącą działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 16), 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2021 r. (zał. nr 17) 



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

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 

2022/2023 (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023 

(zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu za kwotę 1500 zł statuetek 

dla uczestników VIII Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne 

Inspiracje” (zał. nr 20). Statuetki będą honorową nagrodą Starosty Siedleckiego dla                                    

18 zespołów dzieci z przedszkola, uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych                         

i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.  

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych Mgiełka w Żelkowie Kolonii (zał. nr 21), jednogłośnie postanowił                             

o wsparciu kwotą 1500 zł VIII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi 

Węgrowskiej zawartą w piśmie z dnia 28 kwietnia br. dotyczącym organizacji w dniu 22 maja 

br. w Krzesku i w Pruszynie koncertów maryjnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”                 

(zał. nr 22). Zarząd z uwagi na fakt, że wydarzenia powyższe nie są ujęte w wydatkach budżetu 

powiatu ich dofinansowanie nie jest możliwe.   

 

 

 



Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 

13000 zł na organizację festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. Powiatowy Dzień Dziecka                  

(zał. nr 23). Festyn zorganizowany zostanie w dniu 1 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta gminy Skórzec jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą 3000 zł zakup pucharów i nagród rzeczowych laureatom                                              

V Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN (zał. nr 24). Turniej odbędzie się w dniu                             

5 czerwca br. podczas obchodów Dni Gminy Skórzec. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwiększeniu dotacji na bieżącą działalność 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, o kwotę 150000 zł (zał. nr 25).  

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii 

dotyczącą zniesienia obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF                       

w Powiecie Siedleckim (zał. nr 26). 

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Siedlcach z wnioskiem o zwołanie w dniu 20 maja br. o godz. 900  sesji Rady 

Powiatu, z następującym porządkiem obrad: 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 

rok Powiatu Siedleckiego. 

Zarząd proponuje zdalne obrady sesji. 

                                                                                                 STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                         /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 



 


