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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 20 KWIETNIA DO 25 MAJA 2022 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu pomocy przebywającym 

na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu pomocy 

przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 20 kwietnia br. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 
w dniu 20 kwietnia 2022 r. – po sesji Rady Powiatu. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLII/434/2022 w sprawie dokonania zmian                           

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 

           Zarząd Powiatu 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. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

           Zarząd Powiatu 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. 

 

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

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

             Zarząd Powiatu 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. 

 

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

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

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

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

 

            Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego, 

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.   

 

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

 

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

wydatków na zadania w 2022 r. 

 

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

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

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 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.   

 

9. 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. 

 

          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.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 

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

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

11. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                      

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 
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            Zarząd Powiatu zaakceptował przygotowaną przez Wydział Dróg propozycję sprzedaży 

drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego. 

 

12. 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, 
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 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), 
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 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 538) 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. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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, 
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 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. 

 

13. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

14. 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.  
 

          Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej, wyraził zgodę na użycie herbu Powiatu Siedleckiego na proporcu 

rozpoznawczym dowódcy 53 batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

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

na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

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

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

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aneks nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego 

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

 

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

 

            Zarząd Powiatu przyjął „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021” i skierował 

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

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 12 maja 2022 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 

            Zarząd Powiatu 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 na najbliższej sesji 

Rady. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu 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 na najbliższej sesji Rady. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2021”. 

 

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

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2021” i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

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

w Chlewiskach za 2021 rok”.  

 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                  

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia                             

i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Siedleckiego za 2021 rok. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                      

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

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

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

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

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

 

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

 

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

o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLIV/443/2022 w sprawie przedstawienia Radzie 

Powiatu w Siedlcach „Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 rok” i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

10. 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, 
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 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 
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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. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 
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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, 
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 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 zajęcie 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 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, 



14 
 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                

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

ulicznego. 

 

11. 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. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2021 r., 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”, 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego                     

w 2021 r., 

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

2021/2022, 

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, 

 informację dotyczącą działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

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

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

merytorycznych Komisji. 

 

12. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

 

             Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

 

13. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 
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            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Specjalnego 

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

 

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        

w Stoku Lackim o nieodpłatne przekazanie statuetek na VIII Integracyjny Przegląd 

Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu za kwotę 1500 zł statuetek dla uczestników 

VIII Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”. Statuetki będą 

honorową nagrodą Starosty Siedleckiego dla 18 zespołów dzieci z przedszkola, uczniów 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.  

 

15. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka                                

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

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych Mgiełka w Żelkowie Kolonii postanowił o wsparciu kwotą 1500 zł                            

VIII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”. 

 

16. Rozpatrzenie prośby o współorganizację koncertów maryjnych „Królowej Anielskiej 

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

 

            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”. Zarząd         

z uwagi na fakt, że wydarzenia powyższe nie są ujęte w wydatkach budżetu powiatu ich 

dofinansowanie nie jest możliwe.   

 

17. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na organizację 

Powiatowego Dnia Dziecka w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 13000 zł                        

na organizację festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. Powiatowy Dzień Dziecka. Festyn 

zorganizowany zostanie w dniu 1 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                              

w Chlewiskach. 

 

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

laureatów V Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Skórzec postanowił dofinansować 

kwotą 3000 zł zakup pucharów i nagród rzeczowych laureatom V Ogólnopolskiego Turnieju 

STRONG MAN. Turniej odbędzie się w dniu 5 czerwca br. podczas obchodów Dni Gminy 

Skórzec. 

 

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

dotacji na bieżącą działalność placówki. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o zwiększeniu dotacji na bieżącą działalność Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, o kwotę 150000 zł.  
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20. Zapoznanie z informacją Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą zniesienia 

obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie 

Siedleckim. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii 

dotyczącą zniesienia obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF                       

w Powiecie Siedleckim. 

 

21. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 18 maja 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Stoku Lackim, Stok Lacki ul. Pałacowa 1,                         

08-110 Siedlce. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLV/444/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Stok Lacki ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 25 maja 2022 r. 

 

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

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

 

           Zarząd Powiatu 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.  

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2022 r.    

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 
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Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

2026 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

5. 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres                           

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

 informację nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2022/2023, 

 informację Zarządu Okręgowego w Siedlcach Polskiego Związku Łowieckiego 

dotyczącą gospodarki łowieckiej prowadzonej w roku gospodarczym 2021/22                           

na terenie Powiatu Siedleckiego, 

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

w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

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

merytorycznych Komisji. 

 

6. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                                               

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego  

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

Informację o sprzedaży należy zamieścić na stronie internetowej, w BIP, na tablicy ogłoszeń                 

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

 

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

budowlane. 

 

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

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane.   
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8. 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 

Instalatorstwo 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 wraz                                     

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 wraz z przyłączami 

w technologii światłowodowej, 

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

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 76/12 i nr 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. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 o sprzedaży drewna dla wnioskodawcy, pozyskanego z wycinki drzew rosnących                  

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 
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 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 wraz                    

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 wraz 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, 

 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 Wójtowi Gminy Mokobody ziemi oraz płyt 

chodnikowych pochodzących z rozbudowy drogi powiatowej nr 3611W. 

 

9. 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”. 

 

Zarząd Powiatu 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.                            

Zarząd 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”. 
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10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

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

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 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. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny pojazdu samochodowego. 

 

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

samochodowego. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wysokości 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie 

Powiatu Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

13. Zapoznanie z opinią komisji Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

14. 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.  

 

Zarząd Powiatu przyjął projekty 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. 

 

15. 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. 
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Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia MX Czerniejew 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 na ten cel. 

 

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach                              

o wsparcie finansowe Jubileuszu 100-lecia szkoły. 

 

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę dyrektora Zespołu Szkół 

Niepublicznych w Borkach Wyrkach.  

 

17. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Parafii pw.                         

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o dofinansowanie Festynu Rodzinnego. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Parafii 

pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach postanowił o przekazaniu gadżetów za kwotę 

500 zł, uczestnikom Festynu Rodzinnego w dniu 12 czerwca br.  

 

18. 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”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę PCP Oddział w Siedlcach 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”. 

 

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

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

Zarząd Powiatu przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi 

powiatowej nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              STAROSTA 

                                                                                        Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 


