
Protokół Nr CLVI/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 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 CLV/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

18 maja 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

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

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

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

prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 

2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

7. Przyjęcie: 

 informacji o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres 

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. w Powiecie Siedleckim, 

 informacji nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2022/2023, 

 informacji Zarządu Okręgowego w Siedlcach Polskiego Związku Łowieckiego 

dotyczącej gospodarki łowieckiej prowadzonej w roku gospodarczym 2021/22                           

na terenie Powiatu Siedleckiego, 

 informacji Starosty Siedleckiego nt. prowadzonych inwestycji i remontów                       

w 2022 r. w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu. 

8. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                         

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

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

budowlane. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 



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

z pełnomocnictwa którego wystąpił TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29                     

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości  Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 249/2, 

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

Instalatorstwa Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

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

ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 52/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3627W 

(działka ewid. nr 390) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/5 

obręb Głuchów, 

 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 3617W w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 328)     

w celu budowy przyłącza i złącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

w celu zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W oraz 

3601W(działki ewid. nr: 106, 182 – obręb Tokary, działka ewid. nr 487 – obręb 

Ruda, działka ewid. nr 234 – obręb Drażniew) w celu budowy kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz                                     

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W oraz 

3601W(działka ewid. nr 448 – obręb Góry, działki ewid. nr: 202/1, 202/2 – 

obręb Laskowice) w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz z przyłączami 

w technologii światłowodowej, 

 w sprawie naliczenia nadpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia urządzeń niezwiązanych z budową linii kablowej 



telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” zgodnie z 

decyzjami Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r., 

 Województwa Mazowieckiego w Warszawie, reprezentowanym przez Agencję 

Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa ul. Stawki 2A lok. 11 w sprawie umorzenia 

postępowania administracyjnego w części dotyczącej odmowy zaliczenia 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. do 

chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. w 15 sprawach                            

z wniosku, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 73) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 76/12 i 76/8 obręb Pustki, 

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

Instalatorstwa Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 804) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1514/6, 

 Wójta Gminy Mokobody o nieodpłatne przekazanie ziemi oraz płyt 

chodnikowych pochodzących z rozbudowy drogi powiatowej nr 3611W. 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta 

Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej nr 3686W (ul. Łukowska) na 

terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji 

Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza 

wojskowa (ul. Składowa) – ul. Składowa – ul. Łukowska – DK2/DK63”. 

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Uno i jego fizyczna likwidacja. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny pojazdu samochodowego. 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wysokości 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie 

Powiatu Siedleckiego. 

15. Zapoznanie z opinią komisji Rady Powiatu. 

16. Przyjęcie projektów aneksów: 

 Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2021 r. z Miastem i Gminą 

Mordy, 



 Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2021 r. z Gminą Wodynie, 

 Nr 1/2022 do porozumienia w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze Powiatu Siedleckiego zawartego w dniu 18 listopada 2021 r.                             

z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą 

Adwokacką w Siedlcach.  

17. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia MX Czerniejew o sfinansowanie kosztów 

noclegów 10 sędziów w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach, w związku                                       

z wydarzeniem sportowym tj. wyścigi sportowe w dniach 11 – 12 czerwca br. 

18. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach                              

o wsparcie finansowe Jubileuszu 100-lecia szkoły. 

19. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Parafii pw. Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o dofinansowanie Festynu Rodzinnego. 

20. Rozpatrzenie prośby PCP Oddział w Siedlcach o ufundowanie obiadu w DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach dla Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego podczas XVIII Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu”. 

21. Przyjęcie projektu umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi powiatowej                           

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

22. Wolne wnioski. 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLV/2022 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 18 maja 2022 r. 

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVI/445/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne  

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVI/446/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 2).   

 



Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

2026 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4) 

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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres od  

1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. w Powiecie Siedleckim (zał. nr 5), 

 informację nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2022/2023 (zał. nr 6), 

 informację Zarządu Okręgowego w Siedlcach Polskiego Związku Łowieckiego 

dotyczącej gospodarki łowieckiej prowadzonej w roku gospodarczym 2021/22                           

na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 7) , 

 informację Starosty Siedleckiego nt. prowadzonych inwestycji i remontów w 2022 r.  

w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. nr 8) 

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

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego  

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. 

nr 6). Informację o sprzedaży należy zamieścić na stronie internetowej, w BIP, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w prasie – Echo Katolickie                           

(zał. nr 9). 

 



Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVI/447/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 10).   

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił: 

 o sprzedaży wnioskodawcy drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                  

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                        

w miejscowości  Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 249/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                              

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 52/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3627W 

(działka ewid. nr 390) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/5 

obręb Głuchów, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                      

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 328) w celu budowy przyłącza                         

i złącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania 

oświetlenia ulicznego na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W oraz 

3601W(działki ewid. nr: 106, 182 – obręb Tokary, działka ewid. nr 487 – obręb 

Ruda, działka ewid. nr 234 – obręb Drażniew) w celu budowy kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz                    

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W oraz 

3601W(działka ewid. nr 448 – obręb Góry, działki ewid. nr: 202/1, 202/2 – 

obręb Laskowice) w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz z przyłączami 

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 

73) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 76/12 i 76/8 obręb Pustki, 



 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek: w sprawie naliczenia nadpłaty                   

w opłacie za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 

niezwiązanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza” zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu z dnia                           

22 grudnia 2021 r., 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek: Województwa Mazowieckiego                   

w Warszawie, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. 

Warszawa ul. Stawki 2A lok. 11 w sprawie umorzenia postępowania 

administracyjnego w części dotyczącej odmowy zaliczenia dokonanych nadpłat 

na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub ewentualnego 

zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. do chwili złożenia wniosku                       

o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. w 15 sprawach z wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W                       

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 804) w celu budowy przyłącza 

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

1514/6, 

 zezwolił na nieodpłatne przekazanie ziemi oraz płyt chodnikowych 

pochodzących z rozbudowy drogi powiatowej nr 3611W. 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przekazania Prezydentowi Miasta Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej                       

nr 3686W (ul. Łukowska) na terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 

18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza 

wojskowa (ul. Składowa) – ul. Składowa – ul. Łukowska – DK2/DK63” i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu                           

(zał. nr 12). 

Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia w sprawie przekazania 

Prezydentowi Miasta Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej nr 3686W (ul. 

Łukowska) na terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji 

Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza wojskowa                

(ul. Składowa) – ul. Składowa – ul. Łukowska – DK2/DK63”. 

 

 



Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 13): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Uno  

nr rejestracyjny WOT 79048, z wartością początkową brutto w kwocie 300 zł 

określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (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 13 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVI/448/2022 w sprawie darowizny 

pojazdu samochodowego (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty aneksów: 

 Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2021 r. z Miastem i Gminą Mordy 

(zał. nr 16), 

 Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2021 r. z Gminą Wodynie                         

(zał. nr 17), 

 Nr 1/2022 do porozumienia w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na 

obszarze Powiatu Siedleckiego zawartego w dniu 18 listopada 2021 r. z Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach             

(zał. nr 18). 



Ad. pkt 17 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia MX Czerniejew (zał. nr 19), 

jednogłośnie postanowił nie przyznawać środków na pokrycie kosztów noclegów 10 sędziów 

w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach, w związku z wydarzeniem sportowym tj. wyścigi 

sportowe w dniach 11 – 12 czerwca br. ze względu na brak środków w budżecie 

przeznaczonych na ten cel. 

 

Ad. pkt 18 

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę dyrektora Zespołu Szkół 

Niepublicznych w Borkach Wyrkach.  

 

Ad. pkt 19 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Parafii 

pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach (zał. nr 21), jednogłośnie postanowił                                 

o przekazaniu gadżetów za kwotę 500 zł, uczestnikom Festynu Rodzinnego w dniu                                    

12 czerwca br.  

 

Ad. pkt 20 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę PCP Oddział w Siedlcach (zał. nr 22), jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu obiadu w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach do kwoty 3.900 zł 

dla Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas XVIII Festynu 

„Krew dla Miasta i Powiatu”. 

 

Ad. pkt 21 

Zarząd Powiatu przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi 

powiatowej nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2 (zał. nr 23). 

 

Ad. pkt 22 

             Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono.                

Protokółował Monika Mróz                                                                STAROSTA 

                                                                                                     /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 



 


