
Protokół Nr CLXXIV/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 października 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 5 października 2022 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

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

6. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogi powiatowej nr 3653W obręb Żebrak (działki ewid. nr: 702, 647, 689/1),     

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

 MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu prowadzenia robót polegających 

na dobudowie szafki pomiarowej w istniejącym złączu kablowym dla 

przyłączenia do sieci przepompowni ścieków, 

 Wójta Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3635W obręb Domanice (działka ewid. nr 1380) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej z przyłączami, 

 BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice (działka ewid. nr 1380) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany 



(działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 654/1, 

 Zakładu Elektrycznego, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2  Skórzec, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W obręb Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 570/2), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla 

zasilenia w energię elektryczną domu mieszkalnego na działce nr 654/1,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Gostchorz (działka 

ewid. nr 457) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości na działce ewid. nr 72/5, 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 08-119 Siedlce, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Gostchorz 

(działka ewid. nr 457), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki ewid. nr 72/5,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W obręb Żeliszew Podk. (działka ewid. nr 

616/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilenia w energię 

elektryczną działki ewid.  nr 164,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W obręb Żeliszew Podk. (działka ewid. nr 

616/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości na działce ewid. nr 164, 

 Wójta Gminy Skórzec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Gołąbek gmina Skórzec na odcinku od 

drogi powiatowej nr 3605W do działki ewid. nr 1407”, 

 Liquid Systems sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działki ewid. nr: 702, 647, 689/1 - obręb Żebrak), poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej  w technologii światłowodowej,  

 TASTA ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

działki ewid. nr 199/15, 



 Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych ul. Brzeska 110 Siedlce, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3910W w miejscowości Nowe 

Opole (działki ewid. nr: 343/2, 380/1, 669, 671) w celu budowy energetycznego 

przyłącza kablowego do działki ewid. nr 380/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3910W w miejscowości Nowe Opole (działki 

ewid. nr: 343/2, 380/1, 669, 671) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 380/3, 

 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 3605W w miejscowości Skórzec (działka 

ewid. nr 372), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 17/2, 

 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 3663W obręb Łysów (działka ewid. nr 

800/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 499/1, 499/2 – budynek mieszkalny, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

199/15, 

 Wójta Gminy Wodynie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 

3649W (działka ewid. nr 699) do nieruchomości na działkach ewid. nr: 658, 

657/3 – obręb Wodynie, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 

806) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/9 – obręb Czerniejew, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 

806) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/11 – obręb Czerniejew, 

 o włączenie kraty deszczowej do kanału deszczowego w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                        

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu budowy przyłącza do 

sieci kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 122/1, 

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

MIRMAR Warszawa, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285) 

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 243, 

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

MIRMAR Warszawa, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712), 

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 789/2, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

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

651 – obręb Kolonia Mordy, działka ewid. nr 1552 – obręb Mordy), w celu 

budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej na istniejących słupach PGE 

Dystrybucja S.A. oraz na istniejących słupach Orange, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W (działka ewid. nr 

1341 – obręb Gołąbek), w celu budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur 

HDPE wraz ze studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami 

telekomunikacyjnymi. 

 Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o wykonanie w 2023 r. inwestycji 

na drogach powiatowych: 

1) wykonanie ok. 2,5 km nawierzchni drogi nr 3638W biegnącej od 

skrzyżowania z drogą 3666W przez m. Czuryły i Olędy, 

2) remont drogi nr 3666W od granicy Gminy Siedlce do skrzyżowania z drogą 

nr 3638W, 

3) wykonanie projektu mostu przy ul. Klonowej w m. Zbuczyn, 

4) wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze nr 3666W w m. 

Cielemęc o dł. 0,21km, 



5) wykonanie projektu i budowa chodnika w m. Tchórzew w kierunku 

Modrzewia o dł. ok. 0,5 km, 

6) remont ok. 1,2 km drogi nr 3633W w m. Borki – Kosiorki, 

7) wykonanie kładki dla pieszych w m. Zbuczyn przy ul. Starowiejskiej (droga 

powiatowa nr 3636W) 

8) wykonanie ok. 0,35 km pobocza  i zamontowanie barierek ochronnych przy 

drodze na 3666W od skrzyżowania z drogą nr 3638W w kierunku 

Cielemęca. 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o wykonanie następujących 

inwestycji w 2023r. na drogach powiatowych: 

1) wykonanie remontu drogi powiatowej 3662W wraz z wymianą dwóch 

przepustów na odcinku Żuków – Zaliwie Piegawki (skrzyżowanie z drogą 

powiatową nr 3661W), 

2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 

3662W na odcinku (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3661W w 

kierunku m. Mokobody) o dł. ok. 1,5 km, 

3) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W na długości około 

0,17 km w m. Męczyn, 

4) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – 

Suchożebry     w m. Osiny Górne, 

5) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 

3937W na odcinku Świniary – Dmochy, 

6) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

8. Przyjęcie propozycji utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                                 

w 2023 r. 

9. Rozpatrzenie prośby Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce. 

10. Przyjęcie projektów porozumień: 

 z Gminą Wodynie w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r., 

 z Miastem i Gminą Mordy w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r., 



 z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą 

Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 

obszarze Powiatu Siedleckiego w 2023 r. 

11. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 5 października 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 – 

2026 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady 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 Rady. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXIV/480/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                            

obręb Żebrak (działki ewid. nr: 702, 647, 689/1), w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej w terminie 19-20.10.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                              

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu prowadzenia robót 

polegających na dobudowie szafki pomiarowej w istniejącym złączu kablowym dla 

przyłączenia do sieci przepompowni ścieków w terminie 19.10.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice 

(działka ewid. nr 1380), poprzez umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami 

na okres 9.11.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

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

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice (działka ewid. nr 1380), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie sieci wodociągowej w terminie 19.10-25.11.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2), poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 654/1 na okres 

26.10.2022 r. – 31.12.2053 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 3645W obręb Dąbrówka 

Stany (działka ewid. nr 570/2), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla 

zasilenia w energię elektryczną domu mieszkalnego na działce nr 654/1 w terminie 

26.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Gostchorz (działka ewid. nr 457), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 72/5 na okres 22.10.2022 r. 

– 31.12.2053 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 3654W w miejscowości 

Gostchorz (działka ewid. nr 457), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. 



nr 72/5 w terminie 21.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W obręb Żeliszew 

Podk. (działka ewid. nr 616/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla 

zasilenia w energię elektryczną działki ewid.  nr 164 w terminie 19.10.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W obręb Żeliszew 

Podk. (działka ewid. nr 616/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 164 na okres 19.10.2022 r. – 

31.12.2053 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

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

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Przebudowa ul. Leśnej                                            

w miejscowości Gołąbek gmina Skórzec na odcinku od drogi powiatowej nr 3605W 

do działki ewid. nr 1407”, w zakresie objętym decyzja zarządu Powiatu w Siedlcach 

nr D.6853.2.2022 z dnia 21.09.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działki 

ewid. nr: 702, 647, 689/1 - obręb Żebrak), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej  w technologii światłowodowej na okres 20.10.2022 r. – 31.12.2048 r., 

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

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 199/15 w terminie 

19.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3910W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 380/1, 669, 671), w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego do działki ewid. nr 380/3 w terminie 

19.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3910W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 380/1, 669, 671), poprzez umieszczenie 



energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 380/3 na okres 19.10.        

2022 r. – 31.12.2053 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 3605W                             

w miejscowości Skórzec (działka ewid. nr 372), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 17/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb 

Łysów (działka ewid. nr 800/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 499/1, 499/2 – 

budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 199/15 na 

okres 19.10.2022 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 lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 699) 

do nieruchomości na działkach ewid. nr: 658, 657/3 – obręb Wodynie, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 806) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/9 – obręb Czerniejew, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 806) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/11 – obręb Czerniejew, 

 wyraził zgodę na włączenie kraty deszczowej do kanału deszczowego DN400                        

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                        

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu budowy przyłącza do sieci 

kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 122/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                               

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do  

działki ewid. nr 243, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                       

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 789/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy, działka ewid. nr 1552 – obręb 

Mordy), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej na istniejących 

słupach PGE Dystrybucja S.A. oraz na istniejących słupach Orange, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1341 – obręb Gołąbek), w celu budowy kanalizacji 

teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami telekomunikacyjnymi 

SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi. 

 zapoznał się z  wnioskiem Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu                           

o wykonanie w 2023 r. inwestycji na drogach powiatowych. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2023 r., 

 zapoznał się z  wnioskiem Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu                                           

o wykonanie w 2023 r. inwestycji na drogach powiatowych. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2023 r. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego                  

(zał. nr 5) i skierował do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Wójtów gmin 

Powiatu Siedleckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – zgodnie z art. 94 ust. 

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

 

Ad. pkt 8 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję utworzenia na obszarze Powiatu 

Siedleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2023 r. (zał nr 6). 

 



Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 1000 zł brutto 

podczas „Szachowych Mistrzostw Oświaty II” (zał. nr 7), organizowanych w placówkach 

oświatowych (szkoły podstawowe oraz szkoły średnie) na terenie Miasta Siedlce i Powiatu 

Siedleckiego. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty porozumień (zał. nr 8): 

 z Gminą Wodynie w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r., 

 z Miastem i Gminą Mordy w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r., 

 z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą 

Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 

obszarze Powiatu Siedleckiego w 2023 r. 

Ad. pkt 11 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                   WICESTAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                 /-/ Małgorzata Cepek 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


