
Protokół Nr CLXXXVI/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 stycznia 2023 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 13 stycznia 2023 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 

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

Budżetowej na 2023 r. Powiatu Siedleckiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2023 roku. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

7. Przyjęcie analizy poniesionych w 2022 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 

Karty Nauczyciela (KN) oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela (KN) 

w Powiecie Siedleckim. 

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2022 roku. 

9. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Stoku Lackim, Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Stoku Lackim, Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu i Domu nad Liwcem  

w Kisielanach i Kierownika PCPR w Siedlcach o przekroczenie w miesiącu styczniu br. 

1/12 planu finansowego ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2022 rok. 

10. Rozpatrzenie prośby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespołu 

Zamiejscowego w Siedlcach o zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca parkingowego. 



11. Przyjęcie propozycji dotacji celowej dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu 

Siedleckiego. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

• sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych,  

• Wójta Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia, w sprawie na zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb Pluty – (działka ewid. nr 63/2), gm. 

Paprotnia, w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,  

• Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Inżynieryjnych „BUDOKAN”, ul. Berka 

Joselewicza 2, 08-00 Łosice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3624W w miejscowości Pluty (działka ewid. nr 63/2), gmina Paprotnia, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  

• w sprawie zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

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

polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 863/1,  

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W  

w miejscowości Świniary (działka ewid. nr 496/2, 369, 328/2), gmina Mokobody, 

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

zlokalizowanego na działkach nr ewid. 328/3, 

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W  

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), gmina 

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

mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 129/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działki nr ewid. 

1249/1), gmina Kotuń, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia działki ewid. nr 269,  

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: ELinvest Usługi Techniczne, ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce  



w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.269.2022  

z dnia 9.11.2022 r. dotyczącej  zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 346), gmina Kotuń, w celu 

budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 300/1, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działki nr ewid. 

1249/1), gmina Kotuń, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 269,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec ul. Kameckiego 

(działka nr ewid. 372), gmina Skórzec, poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 17/2,  

• Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Skórzec, ul. Kameckiego 

(działka ewid. nr 372) gm. Skórzec, w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV 

do zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 17/2,  

• w sprawie lokalizacji  na czas nieokreślony zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 

3659W (działka nr ewid. 491) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 507/3, 

obręb Bojmie, gmina Kotuń, 

• Mont Gaz, ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. 

nr 1552), gmina Mordy, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny 

zlokalizowany na działce ewid. nr 1418,  

• Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 

Tarnów w sprawie zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1522), gmina Mordy, 

poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny, zlokalizowany na działce ewid. nr 1418,  

• Elmaz – Usługi Elektryczne, ul. Ogińskich 25, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid. 27/3) – obręb Wólka 

Leśna, gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 



energetycznego kablowego nn 0,4kV YAKXS 4x120 do nieruchomości na dz. o nr 

ewid. 403,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Wólka Leśna (działki nr 

ewid. 27/3), gmina Siedlce, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 403,  

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

ewid 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/2, obręb Żeliszew 

Podkościelny, gmina Kotuń, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2044W (działka nr 

ewid 467) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 318, obręb Wólka 

Łysowska, gmina Przesmyki, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Koryciany (działki nr 

ewid. 362, 170), gmina Paprotnia, w celu prowadzenia robót polegających na 

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

nr 394,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Koryciany (działki nr 

ewid. 362, 170), gmina Paprotnia, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 394,  

• Przedsiębiorstwa Budowlanego „IMBAU”, 08-110 Pruszynek 49D w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W (działka nr ew. 191)  

w miejscowości Ziomaki, gm. Mokobody w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami,  

• Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W obręb Czarnowąż (działka 

ewid. nr 43/2, 150/3, 143/2) gm. Kotuń, w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 

142/1,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Czarnowąż (działki nr 



ewid. 43/2, 150/3, 143/2), gmina Kotuń, poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 142/1,  

• Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wola Wodyńska 

(działka ewid. nr 151) gm. Wodynie, w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV 

do zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 161,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska (działki 

nr ewid. 151), gmina Wodynie, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 161,  

• Zakład Elektryczny, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Żebraczka (działka ewid. 

nr 285), gm. Wodynie, w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 176/2,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Żebraczka (działki nr ewid. 

285), gmina Wodynie, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 176/2,  

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W działka ewid. nr 394 - obręb 

Januszówka, gmina Zbuczyn w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki ewid. nr 

394 - obręb Januszówka, gmina Zbuczyn, poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej,  

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: ELMAZ Usługi Elektryczne, ul. Ogińskich 25, 08-110 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W obręb Tworki 

(działka ewid. nr 515), gmina Wiśniew, w celu budowy przyłącza kablowego nn  

0,4 kV do zasilenia działki o nr ewid. 213, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. nr 



833) - obręb Łupiny, gmina Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej,  

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. nr 833) - obręb Łupiny, 

gmina Wiśniew, w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

• sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia  

21 września 2022 r. znak D.6852.278.2022 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz, ul. Dębowa (działka ewid. nr 

253, 275/4), gmina Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 275/5. 

13. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk  

w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2022 r. 

14. Rozpatrzenie prośby Instytutu Matematyki UPH w Siedlcach o ufundowanie nagród dla 

laureatów i uczestników IX Turnieju Mistrzostw Polski w Obliczeniach na Sorobanie. 

15. Przyjęcie informacji: 

• na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana  

z zarządzaniem lasami, 

• z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2022, 

• o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2022 r., 

• Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 r., 

• o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników 

w 2022 r., 

• Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2022 r., 

• na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejsko – Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Mordach. 



16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

Ad. pkt 2 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  przyjął protokół nr CLXXXV/2023 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 13 stycznia 2023 r. 

Ad. pkt 3 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 –

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

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)  

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

 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVI/524/2023 w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku 

(zał. nr  3). 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVI/525/2023 w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedłożoną analizę poniesionych w 2022 r. 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w Powiecie 

Siedleckim (zał. nr 5). We wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczyciele osiągnęli 

średnie wynagrodzenie powyżej Karty Nauczyciela – nie zachodzi więc potrzeba wypłaty 

dodatku wyrównawczego. 



Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2022 r. (zał. nr 6) i postanowił  

o przekazaniu:  

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

• Radzie Powiatu w Siedlcach, 

• Zarządowi Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

• NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze, 

• Międzyzakładowej Komisji Nr 2864 Pracowników Oświaty, 

• dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu. 

 

Ad. pkt 9 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie następującym jednostkom 

organizacyjnym Powiatu środków powyżej 1/12 planu finansowego, celem wypłaty  

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. (zał. nr 7): 

•    Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim – kwota 398 000 zł, 

•    Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 141 590 zł, 

•    Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 33 000 zł,  

• Domu nad Liwcem w Kisielanach – kwota 25 000 zł, 

• Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – kwota 44 947 zł. 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – 

Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy 

na okres trzech lat, tj. od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2026 r., ustalając czynsz w wysokości 

200,00 zł netto miesięcznie, który waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za 2023 r., 2024 r. i 2025 r., ogłaszany w MP przez Prezesa 

GUS (zał. nr 8). 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował kwotę proponowanej dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Siedleckiego dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego 

na 2023 r. (zał. nr 9). 

 



Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:  

• o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego sklasyfikowanego jako drewno opałowe 

S4, w ilości 8,00 m3 za kwotę 100,00 zł netto za 1m3. 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb Pluty 

– (działka ewid. nr 63/2), gm. Paprotnia, w celu umieszczenia sieci kanalizacji 

sanitarnej,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W  

w miejscowości Pluty (działka ewid. nr 63/2), gmina Paprotnia, w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W  

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

robót polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 863/1,  

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W  

w miejscowości Świniary (działka ewid. nr 496/2, 369, 328/2), gmina Mokobody, 

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

zlokalizowanego na działkach nr ewid. 328/3, 

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W  

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), gmina 

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

mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 129/5, 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowe go drogi powiatowej nr 3604W  

w miejscowości Kotuń (działki nr ewid. 1249/1), gmina Kotuń, w celu prowadzenia 

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

zasilenia działki ewid. nr 269,  

• wyraził zgodę na zmianę decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 

D.6853.1.269.2022 z dnia 9.11.2022 r. dotyczącej zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 346), gmina 

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

zlokalizowanego na działce nr ewid. 300/1, 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W  

w miejscowości Kotuń (działki nr ewid. 1249/1), gmina Kotuń, poprzez 



umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki 

ewid. nr 269,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W  

w miejscowości Skórzec, ul. Kameckiego (działka nr ewid. 372), gmina Skórzec, 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia 

działki ewid. nr 17/2,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb 

Skórzec, ul. Kameckiego (działka ewid. nr 372), gm. Skórzec, w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 17/2,  

• wyraził zgodę na lokalizację  na czas nieokreślony zjazdu zwykłego z drogi 

powiatowej nr 3659W (działka nr ewid. 491) do nieruchomości stanowiącej działkę 

ewid. nr 507/3, obręb Bojmie, gmina Kotuń, 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552), gmina Mordy,  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

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

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1522), gmina Mordy, 

poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny, zlokalizowany na działce ewid. nr 1418,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka 

ewid. 27/3) – obręb Wólka Leśna, gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4kV  

YAKXS 4x120 do nieruchomości na dz. o nr ewid. 403,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W  

w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ewid. 27/3), gmina Siedlce, poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki 

ewid. nr 403,  

• wyraził zgodę na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka nr ewid 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/2, obręb 

Żeliszew Podkościelny, gmina Kotuń, 



• wyraził zgodę na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid 467) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 318, obręb 

Wólka Łysowska, gmina Przesmyki, 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W  

w miejscowości Koryciany (działki nr ewid. 362, 170), gmina Paprotnia, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego 

nn 0,4kV do zasilenia działki ewid. nr 394,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W  

w miejscowości Koryciany (działki nr ewid. 362, 170), gmina Paprotnia, poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki 

ewid. nr 394,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W (działka nr 

ew. 191) w miejscowości Ziomaki gm. Mokobody w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W obręb 

Czarnowąż (działka ewid. nr 43/2, 150/3, 143/2), gm. Kotuń, w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 142/1,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W  

w miejscowości Czarnowąż (działki nr ewid. 43/2, 150/3, 143/2), gmina Kotuń, 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia 

działki ewid. nr 142/1,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wola 

Wodyńska (działka ewid. nr 151), gm. Wodynie, w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 

działce nr ewid. 161,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W  

w miejscowości Wola Wodyńska (działki nr ewid. 151), gmina Wodynie, poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki 

ewid. nr 161,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

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



kablowego nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 

działce nr ewid. 176/2,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W  

w miejscowości Żebraczka (działki nr ewid. 285), gmina Wodynie, poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki 

ewid. nr 176/2,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W działka ewid. 

nr 394 - obręb Januszówka, gmina Zbuczyn w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki ewid. 

nr 394 - obręb Januszówka, gmina Zbuczyn, poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej,  

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

obręb Tworki (działka ewid. nr 515), gmina Wiśniew, w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki o nr ewid. 213, 

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. 

nr 833) - obręb Łupiny, gmina Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej,  

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. 

nr 833) - obręb Łupiny, gmina Wiśniew, w celu budowy kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej, 

• wyraził zgodę na sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu  

w Siedlcach z dnia 21 września 2022 r. znak D.6852.278.2022 w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz,  

ul. Dębowa (działka ewid. nr 253, 275/4), gmina Siedlce, poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 275/5. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej 

na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2022 r. (zał. nr 11). 

 

 



Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Instytutu Matematyki UPH w Siedlcach 

jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie gadżetów promocyjnych Powiatu Siedleckiego  

o wartości do 1.000 zł brutto dla laureatów i uczestników IX Turnieju Mistrzostw Polski  

w Obliczeniach na Sorobanie. Finał Mistrzów odbędzie się 13 maja 2023 r. (zał. nr 12). 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje: 

• na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej z zarządzaniem 

lasami (zał. nr 13), 

• z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań drogowych na 

wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości 

ofert i ostatecznych wyników za rok 2022 (zał. nr 14), 

• na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 15) 

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

merytorycznych Komisji. 

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

• o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2022 r.  

(zał. nr 16), 

• Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 r. (zał. nr 17), 

• o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników 

w 2022 r. (zał. nr 18),  

• Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2022 r. (zał. nr 19),  

• na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejsko – Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mordach (zał. nr 20)  

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

Ad. pkt 16 

Brak wolnych wniosków. 
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