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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                    

ZA OKRES OD 12 PAŹDZIERNIKA DO 29 LISTOPADA 2022 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 12 października 2022 r. 
 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

 

        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. 

 

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. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIV/480/2022 w sprawie dokonania zmian                    

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

4. 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, 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 do zasilania w energię 

elektryczną domu mieszkalnego na działce nr 654/1,  
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• 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 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 0,4 kV 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 Podkościelny (działka 

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

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 Podkościelny (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 
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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. 

następujących inwestycji na drogach powiatowych: 

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

     biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 3666W przez miejscowości Czuryły                          

      i Olędy, 

2) remont drogi powiatowej nr 3666W od granicy Gminy Siedlce do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W, 

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

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

w miejscowości Cielemęc o dł. 0,21 km, 

5) wykonanie projektu i budowa chodnika w miejscowości Tchórzew                              

w kierunku Modrzewia o długości ok. 0,5 km, 

6) remont ok. 1,2 km drogi nr 3633W w miejscowości Borki Kosiorki, 
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7) wykonanie kładki dla pieszych w miejscowości 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 nr 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 miejscowości Mokobody) o długości ok. 1,5 km, 

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

0,17 km w miejscowości Męczyn, 

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

Suchożebry w miejscowości 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 miejscowości 

Świniary. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 
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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 

Podkościelny (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 

Podkościelny (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 decyzją 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, 
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• 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. 

 

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

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 
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            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego 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. 

 

6. Przyjęcie propozycji utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                                 

w 2023 r. 

 

         Zarząd Powiatu przyjął propozycję utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                              

w 2023 r.  

 

7. Rozpatrzenie prośby Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody za kwotę 1000 zł brutto podczas 

„Szachowych Mistrzostw Oświaty II”, organizowanych w placówkach oświatowych (szkoły 

podstawowe oraz szkoły średnie) na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego. 

 

8. 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. 
 

             Zarząd Powiatu przyjął projekty 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. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 26 października 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/481/2022 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

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

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r.  
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             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/482/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian 

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 

01005 w 2022 r.  

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/483/2022 w sprawie zmiany planu 

wydatków na zadania w 2022 r.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/484/2022 w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2022 r. 

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/485/2022 w sprawie zatwierdzenia 

przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2022 r.  

 

6. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie we 

wrześniu br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 

z dnia 9 maja 2022 r. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych przez Gminę 

Wodynie we wrześniu br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie                              

Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r. Skutki finansowe – 6435,97 zł. 

 

7. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o sfinansowanie 

zakupu rękawa ochronnego dla pozoranta do tresury psów. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o sfinansowaniu kwotą 1000 zł zakupu rękawa ochronnego 

dla pozoranta przeznaczonego do tresury psów. 

 

8. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za III kwartał br. 

 

        Zarząd Powiatu przyjął informację o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za III kwartał br.  

 

9. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

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

MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 
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Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 116/4, 

• 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 3675W w miejscowości Czarnowąż 

(działki ewid. nr: 43/2, 150/3, 143/2), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 142/1, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid.                

nr 73 – obręb Pustki oraz działka ewid. nr 543 – obręb Stok Lacki), w celu 

budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

• ITT Media Telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7a w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W i nr 3631W w miejscowości 

Pruszynek oraz Wólka Leśna (działki ewid. nr: 140, 124, 138 - obręb Pruszynek 

oraz działki ewid. nr: 753/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 – obręb Wólka Leśna), 

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 

123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie napowietrznej linii światłowodowej wraz                                    

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 

123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, sieci elektroenergetycznej 

nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych - kontenerowych 15/0,4 kV”, 

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

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 277 – obręb Czołomyje), w celu 

budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                         

w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 277 - obręb Czołomyje), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej,  

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc 

Włościański), w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej – linia 

światłowodowa, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3959W w miejscowości Wilczonek (działka 

ewid. nr 117/3), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                   

do  działki ewid. nr 1281/2, 
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• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 08-119 Siedlce, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

(działka ewid. nr 117/3), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 1281/2,  

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

w sprawie na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                      

i nr  3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 

283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3634W i nr 3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 

34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 140), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                     

do  działki ewid. nr 139/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 140), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 139/2,  

• 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 3654W obręb Kaczory (działka ewid.                      

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

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 4, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3671W (działka 

ewid. nr 181/3), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/2 obręb 

Radzików Kornica, 

• Wójta Gminy Paprotnia, w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej                          

nr 3617W (działka ewid. nr 339), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.        

nr 372/1 obręb Strusy, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek (działka 

ewid. nr 117/3), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                  

do  działki ewid. nr 1281/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                      

do  działki ewid. nr 751/9, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 751/9,  

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja (działka 
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ewid. nr 207), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 171/3,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja (działka ewid. 

nr 207), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  działki 

ewid. nr 171/3, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                                

nr 1538/4, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                     

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515), w celu budowy przyłącza do 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid.                    

nr 753/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji kablowej                                   

w technologii światłowodowej, 

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

zmiany decyzji Zarządu Powiatu nr D.6853.1.179.2022 z dnia 21.09.2022 r., 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Tokary (działka ewid.                       

nr 106), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla przyłączenia szafy 

OLD węzeł sieci FTTH, 

• radnego Powiatu Pana Jana Kucia o ujęcie w budżecie na 2023 r. nw. zadań: 

1) budowa chodnika w miejscowości Żeliszew Duży (droga powiatowa nr 3602W), 

2) wykonanie odwodnienia w Żeliszewie Podkościelnym w ciągu drogi powiatowej 

Kotuń – Żeliszew Podkościelny (droga powiatowa nr 3604W  i nr 3602W), 

3) droga Bojmie – Trzcianka – nakładka bitumiczna dwie warstwy: wyrównawcza                       

i ścieralna 

4) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od m. Koszewnica                     

do nawierzchni wykonanej w 2022 r. we wsi Pieńki,  

5) modernizacja drogi powiatowej w od torów w m. Koszewnica kierunku wsi Łączka 

(droga powiatowa nr 3602W), 

• o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. 

Strzała do m. Purzec, 

• mieszkańców wsi Grodzisk o ujęcie w budżecie na 2023 r. budowy chodnika                          

w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk o długości ok. 400 -500 m, 

• w sprawie utwardzenia lub wyremontowania drogi powiatowej nr 3631W 

na odcinku od m. Stok Ruski do m. Wólka Leśna.  
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 116/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                   

w miejscowości Czarnowąż (działki ewid. nr: 43/2, 150/3, 143/2), w celu budowy 
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przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 142/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 73 – obręb Pustki oraz działka ewid. nr 543 – obręb Stok 

Lacki), w celu budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz                    

ze studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                            

i nr 3631W w miejscowości Pruszynek oraz Wólka Leśna (działki ewid. nr: 140, 

124, 138 o obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 753/1, 748/1, 749/1, 750/1, 

751/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie napowietrznej linii 

światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE 

Dystrybucja w terminie 31.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii światłowodowej podwieszonej      

na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja na okres 31.10.2022 r. – 

31.12.2032 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.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją 

teletechniczną, sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stacji 

transformatorowych - kontenerowych 15/0,4 kV”, 

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

nr 277 – obręb Czołomyje), w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej                              

w terminie 26 - 27.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 277 - obręb Czołomyje), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

(działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), w celu lokalizacji 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3959W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 na okres 

15.11.2022 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 3959W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 w terminie 

15.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                            

i nr  3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 

283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej           

w technologii światłowodowej na okres 2.11.2022 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 3634W i nr 3636W 

(działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 283/1, 380/1 

- obręb Mościbrody), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej w terminie 26.10. – 2.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W                                                

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 139/2 na okres 

1.11.2022 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 3933W                                   

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                         

do zasilania działki ewid. nr 139/2 w terminie 31.10.2022 r., ustalił opłatę                        

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb 

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 4, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3671W (działka 

ewid. nr 181/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/2 obręb 

Radzików Kornica, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.                      

nr 339) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 372/1 obręb Strusy, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 na okres 

15.11.2022 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 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 751/9 na okres 

27.10.2022 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 3614W                                          

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                        

do zasilania działki ewid. nr 751/9 w terminie 27.10.2022 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 3638W                                           

w miejscowości Choja (działka ewid. nr 207), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                       

do zasilania działki ewid. nr 171/3 w terminie 27.10.2022 r., ustalił opłatę                                 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                           

w miejscowości Choja (działka ewid. nr 207), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 171/3 na okres 

27.10.2022 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 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                               

nr 1538/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                     

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515), w celu budowy przyłącza do sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działka ewid. nr 753/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

• zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.179.2022 z dnia 

21.09.2022 r., 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb 

Tokary (działka ewid. nr 106), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

dla przyłączenia szafy OLD węzeł sieci FTTH, 

• zapoznał się z  wnioskami: Pana Jana Kucia – radnego Powiatu, o wykonanie 

w 2023 r. inwestycji na drogach powiatowych, o budowę chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 3616W (odcinek Strzała – Purzec), o ujęcie w budżecie na 

2023 r. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Grodzisk, o utwardzenie lub wyremontowane drogi powiatowej nr 3631W 

(odcinek Stok Ruski – Wólka Leśna). Termin składania wniosków upłynął                    

30 września br. Zarząd monitorując stan finansów powiatu podejmie decyzje                 

w sprawie zgłoszonych wniosków.  

 

11. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                    

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

             Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Wydziału Dróg sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu 

Siedleckiego. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/486/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 
 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXV/487/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 

 

14. Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Stowarzyszenia Mx Czerniejew skierowanej                          

w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października br. 

 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Stowarzyszenia Mx Czerniejew skierowaną                         

w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października br. Zarząd 

zasugerował, aby zainteresowany skorzystał z możliwości  złożenia oferty w ramach otwartego 

konkursu prowadzonego na podstawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                        

z organizacjami pozarządowymi. 

 

15. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL                              

w Siedlcach o dofinansowanie zakupu pucharów i medali laureatom Turnieju 

organizowanego w dniu 20 listopada w Kotuniu. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza 

GOOL w Siedlcach postanowił dofinansować kwotą 2400 zł zakup pucharów i medali 

laureatom Turnieju Niepodległości GOOL CUP 2022, organizowanego w hali Szkoły 

Podstawowej w Kotuniu w dniu 20 listopada br.  

 

16. Rozpatrzenie prośby Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki                                    

o dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Związek.  

 

            Zarząd Powiatu postanowił nie dofinansowywać imprez sportowych organizowanych 

przez Siedlecki Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach. 

 

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach o ufundowanie 

nagród uczniom biorącym udział w Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w dniu                     

9 listopada br. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach                   

postanowił przeznaczyć gadżety Powiatu Siedleckiego o wartości 800 zł na nagrody laureatom 

IV Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Konkurs zorganizowany zostanie                   

w dniu 9 listopada br. w Golicach. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 9 listopada 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVI/488/2022 w sprawie dokonania zmian                      

w budżecie powiatu na 2022 r. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVI/489/2022 w sprawie projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 

– 2026.  

Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 wraz z załącznikami do uchwały 

postanowił przedstawić: 

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

• Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu 

Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVI/490/2022 w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na rok 2023 Powiatu Siedleckiego. 

Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 

rok 2023 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz                 

z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień                                    

31 października 2022 r. oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych 

do realizacji w 2023 r. postanowił przedstawić: 

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

• Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok i skierował do 

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

 

5. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 1210/7 o pow. 0,0547 ha położoną w obrębie Strzała gmina 

Siedlce. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 1210/7 o pow. 0,0547 ha położoną w obrębie 

Strzała gmina Siedlce. Zarząd Powiatu  uzyskał informację z Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, że we wrześniu 2022 r. sporządzony został operat szacunkowy dla działki 

położonej w obrębie Strzała – przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Kolonijnej,                      

w którym wartość 1 m2 gruntu oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 

56,68 zł. 
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Zarząd stoi na stanowisku wypłacenia odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 1210/7 o pow. 0,0547 ha położoną w obrębie Strzała gmina Siedlce                    

w kwocie 56,68 zł za 1 m2 działki.  

Kwota odszkodowania:  547 m2 x 56,68 zł/m2 = 31 003,96 zł  

 

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Ford Focus oraz jego fizyczna likwidacja. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu osobowego marki Ford Focus, nr rej. LRA 15454, z wartością początkową 

450 zł – 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.  

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• 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 3647W w miejscowości Ozorów (działka 

ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. nr 

584/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 104/1 obręb Rzążew, 

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

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

1552 – obręb Mordy), w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                          

w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. nr 1555, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3672W (działka ewid. nr 

502 – obręb Stara Wieś), w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                    

w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. nr 438/1, 

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

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

oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV,  

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

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

oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogi powiatowej nr 3624W obręb Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej, 
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• Wójta Gminy Paprotnia, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                            

nr 3624W obręb Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji tłocznej, 

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

drogi powiatowej nr 3654W, nr 3635W i nr 3653W, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, podbudowy 

słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej,  

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W, nr 3635W                              

i nr 3653W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej będącej własnością PGE w technologii światłowodowej, 

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

drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Podawce (działka ewid. nr 192/2), 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej, 

• Wójta Gminy Paprotnia, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                             

nr 3624W obręb Podawce (działka ewid. nr 192/2), w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W (obręb Żelków Kol. - działka ewid. nr 

91/3), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

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

w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.159.2022 z dnia 7 września 

2022 r., 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Żelków Kol. (działka ewid. nr 

91/3), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                  

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 91/6, 

• Zakład Usług Technicznych INSTAL ul. Warszawska 26 Siedlce, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin 

(działka ewid. nr 915), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440, 

• OLAN sp. z o.o. Siedlce ul. Korczewska 57, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 915), 

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• Wójta Gminy Mokobody, o nieodpłatne przekazanie kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki chodnika podczas rozbudowy drogi powiatowej                         

nr 3611W, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Niwiski (działka ewid. nr 382), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8, 
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• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3608W (obręb Niwiski - działka ewid. nr 382), 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego                        

na działce ewid. nr 375/8,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W (obręb Gołąbek - działka ewid. nr 

1341), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

• 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 3612W obręb Podnieśno (działka ewid. nr 

390/4), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 295, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci energetycznej napowietrznej                                

i kablowej średniego napięcia  z kanalizacją światłowodową, budowa sieci 

energetycznej i kablowej niskiego napięcia, budowa złącza kablowego ZK SN, 

budowa stacji transformatorowych kontenerowych” , 

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

drogi powiatowej nr 3635W, w celu prowadzenia robót polegających                               

na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W działki 

- obręb Rakowiec i Wołyńce), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                               

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc 

Włościański), w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc 

Włościański), poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3603W obręb Rososz (działka ewid. nr 281), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                           

do nieruchomości na działce ewid. nr 278/1, 
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• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

Rososz (działka ewid. nr 281), w celu prowadzenia robót polegających                             

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 278/1, 

• 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 Domanice Kol. (działka ewid. nr 300),                   

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV                             

do zasilania budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 195/5, 195/4, 

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

drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 939/1, 219 – obręb Myrcha                       

nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działki ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb 

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                       

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działki ewid. nr: 939/1, 219 - obręb Myrcha, nr 1065/1 – obręb Wólka 

Wiśniewska), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                                 

w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 939/1, 219, - obręb Myrcha,                        

nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                       

w technologii światłowodowej, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działki ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb 

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                      

z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w technologii 

światłowodowej,  

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

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działka ewid. nr 346), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 300/1, 

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

dróg powiatowych nr: 3615W, 3622W, 3626W, 3669W, w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3622W, 3626W, 3669W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                          
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z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w technologii 

światłowodowej w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy,  

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

drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy,                     

nr 116 – obręb Borki Kosy), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy, nr 116 – obręb Borki Kosy), 

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej,  

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

dróg powiatowych nr: 3635W, 3605W (działki ewid. nr: 1336, 1341 - obręb 

Gołąbek), w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3605W (działki ewid. nr: 1341, 1336 Gołąbek), poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej,  

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

dróg powiatowych nr: 3631W, 3632W, w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej                       

w technologii światłowodowej,  

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 

3632W,  poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej, 

• Okna Królewskie - Mordy w sprawie zmiany w części decyzji                                                

nr D.6853.1.127.2021 z dnia 28.08.2021 r.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                             

w miejscowości Ozorów (działka ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 120, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid.                       

nr 584/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 104/1 obręb Rzążew, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 1552 – obręb Mordy), w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. 

nr 1555, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3672W 

(działka ewid. nr 502 – obręb Stara Wieś), w celu budowy infrastruktury 



22 
 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. 

nr 438/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb 

Wołyńce - działka ewid. nr 665 oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb 

Wołyńce - działka ewid. nr 665 oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu prowadzenia robót polegających                        

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu umieszczenia sieci kanalizacji tłocznej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W, nr 3635W                         

i nr 3653W, w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W,                    

nr 3635W i nr 3653W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej będącej własnością PGE w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W                                           

w miejscowości Podawce (działka ewid. nr 192/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb Podawce 

(działka ewid. nr 192/2), w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (obręb Żelków 

Kol. - działka ewid. nr 91/3), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV,                

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.159.2022 z dnia 7 września 2022 r., 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Żelków 

Kol. (działka ewid. nr 91/3), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 91/6, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                                          

w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 915), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid.                        

nr 440,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 915), poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Mokobody kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki chodnika podczas rozbudowy drogi powiatowej                         

nr 3611W, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 382), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (obręb Niwiski 

- działka ewid. nr 382), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek 

(działka ewid. nr 1341), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W (obręb 

Gołąbek - działka ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb 

Podnieśno (działka ewid. nr 390/4), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 295, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej średniego napięcia  z kanalizacją światłowodową, 

budowa sieci energetycznej i kablowej niskiego napięcia, budowa złącza 

kablowego ZK SN, budowa stacji transformatorowych kontenerowych”,                            

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.85.2020 

z dnia 3.06.2020 r. 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz                            

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działki - obręb Rakowiec i Wołyńce), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

(działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie  telekomunikacyjnej linii  światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

(działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                         

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. 

nr 144/6,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                              

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W obręb Rososz 

(działka ewid. nr 281), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 278/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W                      

w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. 

nr 278/1,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działkach ewid. nr: 195/5, 195/4, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. 

nr: 939/1, 219 – obręb Myrcha nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz                             

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

działki ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb 

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                        

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

działki ewid. nr: 939/1, 219 - obręb Myrcha, nr 1065/1 – obręb Wólka 

Wiśniewska), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                                 

w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

działki ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb 

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                          

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

działki ewid. nr: 939/1, 219 - obręb Myrcha, nr 1065/1 – obręb Wólka 

Wiśniewska), w celu prowadzenia robót polegających na budowie podbudowy 

słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie 

słupowej w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                      

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 346), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 300/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3622W, 

3626W, 3669W, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej                        

w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3622W, 3626W, 3669W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                        

z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej 

na istniejącej podbudowie słupowej w technologii światłowodowej                                          

w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

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

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej,  

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

nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy, nr 116 – obręb Borki Kosy) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3605W 

(działki ewid. nr: 1336, 1341 - obręb Gołąbek) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3605W (działki ewid. nr: 1341, 1336 Gołąbek), poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 3632W                                    

w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz 

z przyłączami, podbudowy słupowej w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 

3632W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej, 

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2021 z dnia 28.08.2021 r.  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury przyznawania pomocy rzeczowej dla 

rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVI/491/2022 w sprawie przyjęcia procedury 

przyznawania pomocy rzeczowej dla rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie 

Powiatu Siedleckiego. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert                               

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w 2023 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVI/492/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w 2023 roku. 

 

10. Rozpatrzenie prośby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach o ufundowanie 81 nagród dla laureatów V Turnieju 

Matematycznego Mate Maxus. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Instytutu Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach postanowił przekazać gadżety promocyjne Powiatu Siedleckiego 

laureatom V Turnieju Matematycznego Mate Maxus. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 17 listopada 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVII/493/2022 w sprawie dokonania zmian                  

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian 

w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera                        

i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w roku 2023. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVII/494/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na 

terenie Powiatu Siedleckiego” w roku 2023. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                       

w 2023 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVII/495/2022 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                                  

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym w 2023 roku. 

 

7. Wolne wnioski (wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu). 
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            Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady Powiatu                           

w Siedlcach z wnioskiem o zwołanie w dniu 24 listopada br. o godz. 1000  sesji Rady Powiatu                                                     

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 

Powiatu Siedleckiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 

na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                   

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 23 listopada 2022 r. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVIII/496/2022 w sprawie wyrażenia opinii                      

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVIII/497/2022 w sprawie wyrażenia zgody                  

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVIII/498/2022 w sprawie   wyrażenia zgody 

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVIII/499/2022 w sprawie   wyrażenia zgody 

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXVIII/500/2022 w sprawie   wyrażenia zgody 

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 
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6. Rozpatrzenie wniosków: 

• dotyczącego zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176), drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 132 – obręb Olszyc Włościański), drogi powiatowej nr 3652W 

(działka ewid. nr 435), drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. nr 1 – obręb 

Olszyc Szlachecki), w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), 

poprzez umieszczenie napowietrznej linii  światłowodowej wraz z przyłączami 

na podbudowie słupowej PGE, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów (działka ewid. 

nr 1019), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów (działka ewid. 

nr 1019), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka ewid. 

nr 93/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

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

nr 299/1,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka ewid. 

nr 93/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 299/1, 

• 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 3648W w miejscowości Wola Wodyńska 

(działka ewid. nr 151), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.  

nr 161, 

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

Tarnów, z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 

3/2, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1418, 

• 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 3615W obręb Mordy Kol. (działka ewid. nr 651), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 641, 

• 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 3634W obręb Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 
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1065/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działek ewid. nr: 338 i 342, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka 

ewid. nr 538), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 375,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 

538), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                  

do zasilenia działki ewid. nr 375, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wygaszenia decyzji 

nr D.6852.305.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej 3617W w m. Paprotnia (działka ewid. nr 328), poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza i złącza kablowego nn do zasilenia 

oświetlenia ulicznego na dz. nr 328, 

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

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zmiany 

decyzji Zarządu nr D.6853.1.175.2022 z dnia 25.08.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w m. Kotuń 

(działka ewid. nr 1249/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                      

do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 269, 

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

zmiany decyzji nr D.6853.1.239.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid. nr 

421 – obręb Stok Ruski), w celu budowy linii kablowej w projektowanej 

kanalizacji teletechnicznej w osłonie rury HDPE, wraz ze studniami i szafami 

teletechnicznymi,, 

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

zmiany decyzji nr D.6853.1.235.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid. nr 

753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 27/3, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna), w celu 

budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 oraz szafami telekomunikacyjnymi, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 492/5,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 492/5, 

• 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 3650W w miejscowości Żebraczka 

(działka ewid. nr 285), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.  

nr 176/2, 
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• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.  

nr 2714) do działki ewid. nr 1673/1 obręb Hołubla, 

• 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 3634W obręb Myrcha (działka ewid.                    

nr 939/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                   

0,4 kV do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

• 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 3634W obręb Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 

1065/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działki ewid. nr 970, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza do sieci wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515), poprzez umieszczenie przyłącza sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 – obręb Stok 

Lacki), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid.  

nr 460/9, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 

543), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                   

do działki ewid. nr 460/9, 

• 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 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

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

0,4 kV do zasilania garażu na działkach ewid. nr: 849, 848, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. 

nr: 421, 545/2 – obręb Stok Ruski), poprzez umieszczenie przyłącza  

w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na 

istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka ewid. 

nr 833), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do działki ewid. nr 730/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka ewid. 

nr 833), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

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

nr 730/2, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Mordy, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do działki ewid. nr 1671, 
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• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid.  

nr 142) do działki ewid. nr 116/4 w obrębie Borki Kosiorki, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1427, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 362/14, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 362/14, 

• 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 gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1523/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  w miejscowości 

Mokobody, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

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

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564),  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

• 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 gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

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

w sprawie zadysponowania 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 1523/1, 

• 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 gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1892/1, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       
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w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1892/1, 

• 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 gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/3, 

• 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 1538/3, 

• KROBE sp. z o.o. ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr 421, 545/2 

– obręb Stok Ruski), w celu prowadzenia robót polegających na  budowie 

przyłącza w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

• Liquid Systems sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 Warszawa,  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. 

nr: 502, 503 – obręb Stara Wieś) oraz drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. 

nr: 390, 188/1 – obręb Głuchów), poprzez umieszczenie podbudowy słupowej 

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej, oraz kanalizacji kablowej wraz                       

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• KROBE Sp. z o.o. ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 502, 503  

– obręb Stara Wieś) oraz drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 390, 

188/1  – obręb Głuchów), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• Zakładu Elektrotechnicznego ZELTECH ul. Brzeska 139 Siedlce,  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W  

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu budowy linii 

energetycznych kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 

0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV, przebudowa słupa  linii 

napowietrznej nn 0,4kV, demontaż słupów linii napowietrznej nn 0,4kV                            

i przyłączy napowietrznej nn 0,4kV. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:  

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna w ilości 35,30 m3 - 3 osobom, których wnioski 

wpłynęły jako pierwsze, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Drewno zostanie sprzedane za łączną kwotę 

4.341,90 zł brutto, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176), 

drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. nr 132 – obręb Olszyc Włościański), drogi 

powiatowej nr 3652W (działka ewid. nr 435), drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. 

nr 1 – obręb Olszyc Szlachecki)  w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie 

słupowej PGE, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 

- obręb Olszyc Włościański), poprzez umieszczenie napowietrznej linii  światłowodowej 

wraz z przyłączami na podbudowie słupowej PGE, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Ozorów (działka ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                          

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

Ozorów (działka ewid. nr 1019), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działka ewid. nr 93/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 299/1,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działka ewid. nr 93/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 299/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W  

w miejscowości Wola Wodyńska (działka ewid. nr 151), w celu budowy przyłącza 

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

działce ewid. nr 161, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1418, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb Mordy 

Kol. (działka ewid. nr 651), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 641, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka 

Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 338 i 342, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 538), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 375,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 538), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 375, 

• zezwolił na wygaszenie decyzji nr D.6852.305.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3617W w m. Paprotnia (działka ewid.  

nr 328), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza i złącza kablowego nn                         

do zasilenia oświetlenia ulicznego na dz. nr 328, 

• zezwolił na zmianę decyzji Zarządu nr D.6853.1.175.2022 z dnia 25.08.2022 r. 

dotyczącej zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w m. Kotuń 

(działka ewid. nr 1249/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce nr ewid. 269, 

• zezwolił na zmianę decyzji nr D.6853.1.239.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid. nr 421 – 

obręb Stok Ruski), w celu budowy linii kablowej w projektowanej kanalizacji 

teletechnicznej w osłonie rury HDPE wraz ze studniami i szafami teletechnicznymi,, 

• zezwolił na zmianę decyzji nr D.6853.1.235.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 753/1, 

758/1, 647/3, 487/1, 27/3, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna) w celu budowy kanalizacji 

teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 

oraz szafami telekomunikacyjnymi, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 492/5,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka ewid. nr 96), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 492/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W  

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

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

działce ewid. nr 176/2, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 2714)                  

do działki ewid. nr 1673/1 obręb Hołubla, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb 

Myrcha (działka ewid. nr 939/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka 

Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 970, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki 

(działka ewid. nr 515), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

do sieci wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki 

(działka ewid. nr 515), poprzez umieszczenie przyłącza sieci wodociągowej do działki 

ewid. nr 211, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 

– obręb Stok Lacki), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 460/9, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 543), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 460/9, 

• 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 do zasilania garażu na działkach ewid.  

nr: 849, 848, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 421, 

545/2 – obręb Stok Ruski), poprzez umieszczenie przyłącza w technologii 

światłowodowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie 

słupowej w m. Stok Ruski,  

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

(działka ewid. nr 833), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 730/2, 

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

(działka ewid. nr 833), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 730/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Mordy, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kanalizacji sanitarnej                           

do działki ewid. nr 1671, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 142)                     

do działki ewid. nr 116/4 w obrębie Borki Kosiorki, 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1427, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 362/14, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 362/14, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy 

(działka ewid. nr 1522), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1523/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  w miejscowości 

Mokobody, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1564), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1265, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy 

(działka ewid. nr 1522), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/4, 

• zezwolił na zadysponowanie 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 1523/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy 

(działka ewid. nr 1522), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1892/1, 

• zezwolił na zadysponowanie 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 1892/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy 

(działka ewid. nr 1522), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                         

nr 1538/3, 

• 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 1538/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr 421, 

545/2) – obręb Stok Ruski, w celu prowadzenia robót polegających na  budowie 
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przyłącza w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej                

na istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 502, 

503 – obręb Stara Wieś) oraz drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 390, 188/1 

– obręb Głuchów), poprzez umieszczenie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 502, 

503  – obręb Stara Wieś) oraz drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 390, 188/1  

– obręb Głuchów), w celu prowadzenia robót polegających na budowie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej wraz                    

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr nr 3677W – ul. Wyszyńskiego, 

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu budowy linii energetycznych 

kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo – 

pomiarowych nn 0,4kV, przebudowa słupa  linii napowietrznej nn 0,4kV, demontaż 

słupów linii napowietrznej nn 0,4kV i przyłączy napowietrznej nn 0,4kV. 

 
7. Przyjęcie rozliczenia wydatków środków finansowych przez Gminę Wodynie  

w październiku br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy.  
 

Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych przez Urząd 

Gminy w Wodyniach w wysokości 6.974,20 zł poniesionych w miesiącu październiku w związku 

z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 roku. 
 

8. Rozpatrzenie prośby Szkoły Językowej Eurolingua o wsparcie finansowe letnich 

kolonii językowych dla dzieci z Domów Dziecka. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Szkoły Językowej Eurolingua postanowił przekazać 

materiały promocyjne na licytację do kwoty 1.000 zł brutto. Licytacja zostanie zorganizowana 

podczas „XX Jubileuszowej Gali Charytatywnej New Year’s Party 2023 Dzieci Eurolingua 

Dzieciom lokalnie i międzynarodowo” w dniu 23 stycznia 2023 r. w Centrum Kultury i Sztuki 

im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. 
 

9. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród dla laureatów II Powiatowego Konkursu 

dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Ozdoba Świąteczna”.  
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych  

w kwocie 4.500 zł brutto z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów II Powiatowego 

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Ozdoba Świąteczna” (I nagroda – 2000 zł brutto, 

II nagroda – 1500 zł brutto, III nagroda – 1000 zł brutto). 
 

10. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o akceptację korekty do zadania Otwarty 

Turniej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Siedleckiego. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora WLKS Nowe Iganie wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w ofercie do zadania „Otwarty Turniej w Koszykówce Dziewcząt                               

i Chłopców o Puchar Starosty Siedleckiego” – w pkt. III 4 „Plan i harmonogram działań                        

na rok 2022” oraz w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego”. Kwota dotacji i suma wszystkich kosztów realizacji zadania nie ulega zmianie. 
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11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 
 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował                                   

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

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Passat oraz jego fizyczna 

likwidacja. 
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, nr rej. WGM 11919, z wartością 

początkową 650 zł – 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. 
 

13. Zaakceptowanie kwoty środków finansowych na przygotowanie paczek świątecznych 

dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Siedleckiego.   
 

Zarząd Powiatu zaakceptował przeznaczenie środków finansowych w wysokości                

25.000 zł w celu przygotowania paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących                  

z terenu Powiatu Siedleckiego w celu wsparcia świątecznego.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIX/501/2022 w sprawie dokonania zmian                      

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w 2023 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIX/502/2022 w sprawie wyboru ofert                          

na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.  

 
 

                                                                                                     STAROSTA 

                                                                                            /-/ Karol Tchórzewski 
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