
Protokół Nr CLXXXV/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 stycznia 2023 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                                          

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CLXXXIV/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 4 stycznia 2023 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                  

i kartograficzne finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa z działu 

010 rozdział 01005 w 2023 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                      

i kartograficzne finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa z działu 

710 rozdział 71012 w 2023 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                      

i kartograficzne finansowanych z dochodów własnych w dziale 710 rozdział 71012                      

w 2023 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                               

w 2023 r. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid.                         

nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/4 obręb Rososz, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb Ozorów (działka ewid. nr 1019), 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb Ozorów (działka ewid. nr 1019), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wodynie (działka ewid. nr 804), 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania garażu na działkach 

ewid. nr: 849, 848, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wodynie (działka ewid. nr 804), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

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

• 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 3618W obręb Hołubla (działka ewid. nr 

2697/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 1491/1, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                      

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 491 – projektowany 

budynek mieszkalny, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 445 obręb Ozorów, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 

1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 781/5 obręb Broszków, 

• o uzgodnienie likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 76 + 824 

linii kolejowej nr 2 w związku z opracowywaniem studium wykonalności dla 

zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa 

Wschodnia –   Mińsk Maz. – Siedlce”, 

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

drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 73 – obręb Pustki), w celu budowy 

kanalizacji kablowej podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej 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 3666W 

(działka ewid. nr 73 – obręb Pustki), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej, 



podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. nr: 504, 510 – obręb Grubale), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie podbudowy słupowej oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej                    

w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. 

nr: 504, 510 – obręb Grubale), poprzez umieszczenie podbudowy słupowej oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej                      

w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 758/1, 647/1, 487/1, 27/3, 398/4 

– obręb Wólka Leśna) oraz (działka ewid. nr 421 – obręb Stok Ruski), w celu 

budowy kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w technologii 

światłowodowej,  

• 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: 758/1, 647/1, 487/1, 27/3, 398/4 – obręb Wólka Leśna) oraz (działka ewid. 

nr 421 – obręb Stok Ruski), 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 3654W 

(działka ewid. nr 833 – obręb Łupiny), w celu budowy linii telekomunikacyjnej 

kablowej, 

• 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 789/9, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid. 

nr 106), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 208, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid. 

nr 106), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do działki ewid. nr 208, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

806) do działki ewid. nr 757/2 obręb Czerniejew, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 394 – obręb Januszówka), w celu budowy linii 

telekomunikacyjnej kablowej. 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Siedleckiego w 2022 r. 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 r. 

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                             

w Stoku Lackim o ufundowanie nagród na IV Integracyjny Koncert Kolęd i Pastorałek 

„Kolęda łączy”. 

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie                                          

o dofinansowanie zakupu statuetek dla uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”. 

13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 

14. Przyjęcie zasad obciążania jednostek organizacyjnych Powiatu kosztami zużycia 

energii elektrycznej z tytułu korzystania z samochodów służbowych o napędzie 

elektrycznym marki Opel Corsa-e. 

15. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 



Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXIV/2022 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 4 stycznia 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/518/2023 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/519/2023 w sprawie 

ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych w ramach 

dotacji celowych z budżetu państwa z działu 010 rozdział 01005 w 2023 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/520/2023 w sprawie 

ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych w ramach 

dotacji celowych z budżetu państwa z działu 710 rozdział 71012 w 2023 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/521/2023 w sprawie 

ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych z dochodów 

własnych w dziale 710 rozdział 71012 w 2023 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/522/2023 w sprawie 

przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania w 2023 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid.                       

nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/4 obręb Rososz, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb Ozorów 

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

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb Ozorów 

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

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

nr 120, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wodynie 

(działka ewid. nr 804), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wodynie 

(działka ewid. nr 804), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W obręb 

Hołubla (działka ewid. nr 2697/1), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr: 1491/1, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                      

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 491 – projektowany 

budynek mieszkalny, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid.                    

nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 445 obręb Ozorów, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid.                           

nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 781/5 obręb Broszków, 

• uzgodnił wniosek dotyczący likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. B 

w km 76 + 824 linii kolejowej nr 2 w związku z opracowywaniem studium 

wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2                            

na odcinku Warszawa Wschodnia –   Mińsk Maz. – Siedlce”, 

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

nr 73 – obręb Pustki), w celu budowy kanalizacji kablowej podbudowy słupowej 

oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej 

w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 73 – obręb Pustki), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej, 



podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej,  

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

nr: 504, 510 – obręb Grubale), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na 

istniejącej podbudowie słupowej w technologii światłowodowej,  

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

nr: 504, 510 – obręb Grubale), poprzez umieszczenie podbudowy słupowej oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej                   

w technologii światłowodowej,  

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

nr: 758/1, 647/1, 487/1, 27/3, 398/4 – obręb Wólka Leśna) oraz (działka ewid. 

nr 421 – obręb Stok Ruski), w celu budowy kanalizacji kablowej, podbudowy 

słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie 

słupowej w technologii światłowodowej,  

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

nr: 758/1, 647/1, 487/1, 27/3, 398/4 – obręb Wólka Leśna) oraz (działka ewid. 

nr 421 – obręb Stok Ruski), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                  

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833 – obręb Łupiny), w celu budowy linii telekomunikacyjnej 

kablowej, 

• 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 789/9, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                             

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 208, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                           

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 208, 



• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

806) do działki ewid. nr 757/2 obręb Czerniejew, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 394 – obręb Januszówka), w celu budowy linii 

telekomunikacyjnej kablowej. 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Społecznej Straży 

Rybackiej Powiatu Siedleckiego w 2022 r. (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXV/523/2023 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2023 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1500 zł ufundowanie 

nagród na IV Integracyjny Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolęda łączy”. Koncert pod 

honorowym patronatem Starosty Siedleckiego zorganizowany zostanie 18 stycznia br.                                  

(zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                   

w Wiśniewie  (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup statuetek 

dla  uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce 

Polskie”. Festiwal zorganizowany zostanie w dniu 29 stycznia br. w Szkole Podstawowej                        

w Śmiarach.                                          

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację 

i zdjęcie z ewidencji Starostwa Powiatowego w Siedlcach, tzn. wykreślenie z „Rejestru 

pieczęci”, pieczątek i pieczęci wymienionych w wykazie Nr 1/2022 (zał. nr 11). 

   

 



Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujące zasady obciążania jednostek 

organizacyjnych Powiatu kosztami zużycia energii elektrycznej z tytułu korzystania                                       

z samochodów służbowych o napędzie elektrycznym marki Opel Corsa-e: 

• norma zużycia energii elektrycznej 17,6 kWh/100 km, 

• cena jednostkowa brutto za kWh przyjęta z Fa VAT za dany miesiąc rozliczeniowy 

(kwota brutto z Fa podzielona przez ilość zużytych kWh za dany miesiąc w budynku 

Starostwa), 

• ilość przejechanych kilometrów wykazana na karcie drogowej podzielona przez 100                              

i pomnożona przez normę 17,6 kWh a następnie pomnożona przez cenę jednostkową 

brutto za kWh przyjętą z Fa VAT za dany miesiąc rozliczeniowy. 

 

Ad. pkt 15 

            Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono.                                                          STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                 /-/ Karol Tchórzewski 

 


