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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                    

ZA OKRES OD 7 GRUDNIA 2022 ROKU DO 25 STYCZNIA 2023 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 7 grudnia 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/503/2022 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

        Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                          

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/504/2022 w sprawie przyjęcia tekstu 

jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

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

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

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/505/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian                 

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2022 r.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych                              

w powiecie siedleckim na lata 2022-2030”. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/506/2022 w sprawie przyjęcia „Planu 

rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie siedleckim na lata 2022-2030”. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/507/2022 w sprawie wyrażenia opinii                           

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

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/508/2022 w sprawie wyrażenia opinii                            

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

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXX/509/2022 w sprawie wyrażenia opinii                      

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

 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Domanice 

zadania powiatu z zakresu dróg publicznych. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie 

Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 343/4, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działki ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 598/3, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                 

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650), w celu budowy przyłącza                     

do sieci wodociągowej do działki ewid. nr 673/4, 

• Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 

4  Warszawa, z pełnomocnictwa którego wystąpił pracownik Spółki HEIDER 

– ENGINEERING sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 20,                      

w sprawie  zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                            

w miejscowości Przygody (działka ewid. nr 1552), w celu wykonania remontu 
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na istniejącym gazociągu DN 700 MOP 5,5 Mpa w ramach przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odseparowania zwarć rury 

ochronnej na gazociągu Hołowczyce – Rembelszczyzna DN700 95km”, 

• 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 3662W obręb Mokobody (działka ewid. 

nr 1564), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działce ewid. nr 1201/18, 

• 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 3666W obręb Cielemęc (działka ewid. nr 

939/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 416, 417, 

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

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2041, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1554, 

• 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 1708, 

• 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 1566/3, 

• 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 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                              

nr 1936/4, 

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

ELMAZ  Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 
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drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 174/8, 

• 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 3652W obręb Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435),                    

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV                           

do zasilania działki ewid. nr 519/2, 

• 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 3657W obręb Smolanka (działka ewid. nr 

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

do zasilania budynku na działce ewid. nr 188, 

• 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 1566/2, 

• 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 1682, 

• 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 3677W                                       

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

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                  

nr 2026, 

• 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 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                               

nr 2467/5, 

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

ELMAZ  Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3655W obręb Gostchorz (działka ewid. nr 458), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działek ewid. nr: 62/2, 63/7, 

• 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 3624W obręb Koryciany (działki ewid. nr: 

362, 170), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego                           

nn 0,4 kV do zasilania budynku na działce ewid. nr 394, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                       

nn 0,4 kV do działki ewid. nr 387/4, 
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• ELEKTROB sp. z o.o. ul. Lubelska 26 Kozienice, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. 

nr 602), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości                       

na działce ewid. nr 387/4, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty (działka ewid. nr 721), w celu prowadzenia robót polegających                          

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Klimonty (działka 

ewid. nr 721), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                          

nn 0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Korczew (działki ewid. 

nr: 96, 191/1, 192/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 192/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Korczew (działki ewid. 

nr: 96, 191/1, 192/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 192/2, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Trzciniec, poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego do działki ewid.                    

nr 1714, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu prowadzenia robót polegających                      

na budowie zjazdu do działki ewid. nr 752/2, 

• PWiK Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                              

nr 3633W w miejscowościach: Błogoszcz, Stok Lacki, w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

• Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie wygaszenia decyzji                                               

nr D.6852.300.2022 z dnia 5.10.2022 r., 

• Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2 Siedlce będący pełnomocnikiem Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 

16, 33-100 Tarnów, w sprawie wygaszenia decyzji nr D.6852.301.2022 z dnia 

05.10.2022 r., w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W 

w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), poprzez 

umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 1655, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559), 

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

na działce ewid. nr 560/7, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

do działki ewid. nr 560/7,   
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• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków 

(działka ewid. nr 1418), w celu budowy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 

15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, 

• STIMO NET Krosno ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

(działka ewid. nr 117/3), w celu budowy kabla światłowodowego                                        

na podbudowie słupowej oraz posadowienie słupa napowietrznego.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 343/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza 

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

nr 598/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                 

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650), w celu budowy przyłącza sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 673/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                     

w miejscowości Przygody (działka ewid. nr 1552), w celu wykonania remontu 

na istniejącym gazociągu DN 700 MOP 5,5 Mpa w ramach przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odseparowania zwarć rury 

ochronnej na gazociągu Hołowczyce – Rembelszczyzna DN700 95km”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W obręb 

Mokobody (działka ewid. nr 1564), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 1201/18, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb 

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

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

ewid. nr: 416, 417, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                    

nr 2041, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1554, 
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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 1708, 

• 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 1566/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                             

nr 1936/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 174/8, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb 

Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 519/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W obręb 

Smolanka (działka ewid. nr 289), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 188, 

• 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 

1566/2, 

• 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 1682, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                    

nr 2026, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                                       

nr 2467/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W obręb 

Gostchorz (działka ewid. nr 458), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 62/2, 

63/7, 

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

Koryciany (działki ewid. nr: 362, 170), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 394, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                                         

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 387/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót polegających                  
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na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości na działce ewid. nr 387/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W                       

w miejscowości Klimonty (działka ewid. nr 721), w celu prowadzenia robót 

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

nr 720, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W                                            

w miejscowości Klimonty (działka ewid. nr 721), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W                                            

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 191/1, 192/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 192/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 191/1, 192/1), poprzez 

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

192/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                              

w miejscowości Trzciniec, poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego                  

do działki ewid. nr 1714, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                           

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 752/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                         

w miejscowościach: Błogoszcz, Stok Lacki, w celu budowy sieci wodociągowej, 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.300.2022 z dnia 5.10.2022 r., 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.301.2022 z dnia 05.10.2022 r.,     

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 560/7, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 560/7, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                      

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1418), w celu budowy kablowej sieci 

elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3), w celu budowy kabla 

światłowodowego na podbudowie słupowej oraz posadowienie słupa 

napowietrznego.  

 

13. Rozpatrzenie prośby Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi 

Podlaskie” sp. z o.o. w Siedlcach o możliwość zawarcia umowy cesji praw umowy                       

z podwykonawcami, przenoszącej na podwykonawców prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zamawiającego.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne 

Drogi Podlaskie” sp. z o.o. w Siedlcach wyraził zgodę na zawarcie umowy cesji praw 
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wynikających z umów z podwykonawcami, przenoszącej na podwykonawców prawo                                

do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

 

14. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

15. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej u organizatora pieczy zastępczej                          

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej                                    

u organizatora pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.                     

 

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 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 CLXXX/510/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat 

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

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.  

 

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

złożonych w otwartym konkursie 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 CLXXX/511/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                         

w 2023 roku. 

 

18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2023 – 2025. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2023 – 

2025 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady. 

 

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2022 r. 
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             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2022 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                     

o przedłożenie pod obrady Rady. 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 grudnia 2022 r. 

 

1. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wydatków niewygasających z końcem 2022 r. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Zmieniony projekt 

powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                    

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku przedłożonego pismem                                      

nr OR.0022.44.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. 
 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 21 grudnia 2022 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXII/512/2022 w sprawie dokonania zmian                    

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK Zbuczyn o dofinansowanie nagród laureatom                 

XIV Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto zakup nagród 

laureatom XIV Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Przegląd odbędzie się 

11 i 12 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie, a koncert Galowy 

Laureatów odbędzie się 19 stycznia 2023 r. w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

3. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na nagrody dla pięciu Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego celem wyróżnienia w konkursie 

pn.: „Ozdoba Świąteczna”. 

 

          Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w kwocie 2500 zł brutto na nagrody dla 

pięciu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego, celem wyróżnienia w konkursie 

pn. „Ozdoba Świąteczna”. 

 

4. Rozpatrzenie prośby Redaktora Naczelnego Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie                              

17 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie                                                    

na najpopularniejszych sportowców 2022 r. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu 17 pucharów dla laureatów plebiscytu 

organizowanego przez Tygodnik Siedlecki – na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 

2022 r. Zarząd na zakup pucharów przeznaczył środki finansowe w wysokości 1500 zł brutto.  
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5. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej,                         

w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod 

telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego. 

 

6. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2023 do Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 

2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej                                

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                               

w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2023 do Porozumienia zawartego w dniu 

26 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej                         

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. i przekazał związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli - do zaopiniowania. 

 

8. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 12 lutego 

2020 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2023 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXII/513/2022 w sprawie ustalenia przerw                      

w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2023 r.  

 

10. Przyjęcie projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka 

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

 

11. Podjęcie decyzji w sprawie bonów zakupowych do sieci sklepów TOPAZ dla gmin: 

Wodynie, Kotuń, Wiśniew, celem przekazania ich dla uchodźców z Ukrainy 

przebywających na terenie w/w gmin. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu niewykorzystanych bonów zakupowych                    

do sieci sklepów TOPAZ, pochodzących z jednorazowej pomocy rzeczowej w formie bonu 

zakupowego Świątecznego do sieci sklepów TOPAZ zgodnie z uchwałą nr CLXXVI/491/2022 
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Zarządu Powiatu z Siedlcach, dla gmin: Wodynie, Kotuń, Wiśniew, celem przekazania ich dla 

uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie w/w gmin. 

 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 

1262) w celu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz                      

z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek, 

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. nr: 

729/3, 428/2 – obręb Radzików Stopki) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. nr 

428/3, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

80/2 – obręb Borki Kosiorki) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. nr 36/4, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpiła TALPA sp. z o.o. w Płocku, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. nr 

467 – obręb Wólka Łysowska oraz działka ewid. nr 1140 – obręb Łysów),                          

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Kisielany Żmichy (działka ewid. 

nr 292/2), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 260/3 i nr 260/4, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3673W (działka ewid. nr 

319/1) do działki ewid. nr 667/1 obręb Bojmie, 

• 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 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 366/27, 535), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 366/25, 

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

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

nr 800/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr: 499/1, 499/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Łysów (działka ewid. nr 800/1), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                               

do działki ewid. nr: 499/1, 499/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Kisielany Żmichy (działka ewid. 

nr 292/2), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                       

0,4 kV do działki ewid. nr: 260/3, 260/4, 
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• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zmiany decyzji na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 – obręb Stok Lacki, działka ewid. 

nr 73 – obręb Pustki, działka ewid. nr 504 – obręb Grubale), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami                            

na istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

• Wójta Gminy Korczew w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej                         

nr 3617W (działka ewid. nr 335) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.     

nr 108 obręb Stary Bartków, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3601W (działka ewid. nr 280 - obręb Korczew), 

w celu lokalizacji   telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• Wójta Gminy Mokobody w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Mokobody poprzez umieszczenie 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb Grodzisk (działka ewid. nr 563), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

do działki ewid. nr 371/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Grodzisk (działka 

ewid. nr 563), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 371/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Przywory Duże (działka ewid.        

nr 712), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                 

do działki ewid. nr 789/2, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka ewid. nr 712), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 789/2, 

• 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 116/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki Kosiorki (działka ewid. nr 

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

do działki ewid. nr 116/4, 

• o zaopiniowanie konstrukcji objazdów na drogach powiatowych nr: 3607W, 

3675W dla zadania: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki                  

na odcinku węzeł „Ryczołek” – Siedlce, odcinek IV od węzła „Groszki”                           

do węzła „Gręzów” (bez węzłów), o długości ok. 12,89 km”, 

• Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci elektroenergetycznej 1 kV – linii kablowej i napowietrznej 

oświetlenia ulicznego, w miejscowości Pluty gm. Paprotnia”. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                          

w miejscowości Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 1262) w celu budowy 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi do granic działek, 

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

Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W 

(działki ewid. nr: 729/3, 428/2 – obręb Radzików Stopki) w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę 

ewid. nr 428/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2 – obręb Borki Kosiorki) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid.                     

nr 36/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W 

(działka ewid. nr 467 – obręb Wólka Łysowska oraz działka ewid. nr 1140 – 

obręb Łysów), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2), w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 260/3 i nr 260/4, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3673W (działka ewid. nr 

319/1) do działki ewid. nr 667/1 obręb Bojmie, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 366/27, 535), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 366/25, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                       

w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 800/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                        

do zasilania działki ewid. nr 499/1, nr 499/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Łysów 

(działka ewid. nr 800/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 499/1, nr 499/2, 

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

Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 260/3, nr 

260/4, 

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.152.2022 z dnia 27.07.2022 r., 

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

335) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 108 obręb Stary Bartków, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W 

(działka ewid. nr 280 - obręb Korczew), w celu lokalizacji   telekomunikacyjnej 

linii  światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                                    

w miejscowości Mokobody poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb Grodzisk 

(działka ewid. nr 563), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 371/3, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                                            

w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 563) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 371/3, 

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

Przywory Duże (działka ewid. nr 712), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 789/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                        

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

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

ewid. nr 789/2, 

• 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 116/4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki 

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

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

• zaakceptował treść pisma do STECOL Corporation sp. z o.o. Oddz. w Polsce 

Warszawa Al. Jerozolimskie 176 bud. C, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej 1 kV – linii kablowej i napowietrznej oświetlenia 

ulicznego, w miejscowości Pluty gm. Paprotnia”. 

 

13. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku dot. uregulowania własności działek zajętych pod 

drogę powiatową nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o uregulowaniu własności działek zlokalizowanych przy 

drodze powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry, wg wartości określonych                       

w opracowanym operacie szacunkowym (kopię operatu należy przesłać zainteresowanym).     

 

14. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

15. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie                                       

w listopadzie 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 w listopadzie br. w wysokości 6513,73 zł, w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy 

– Porozumienie nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r.  

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 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 psychiczne chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” w roku 2023. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXII/514/2022 w sprawie wyboru oferty                      

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy 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 psychiczne chorych                              

na terenie Powiatu Siedleckiego” w roku 2023. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.   

 

           Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                                     

w 2023 roku. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 grudnia 2022 r. 

 

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

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXIII/515/2022 w sprawie dokonania zmian                                      

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. Wyrażenie zgody na przesunięcie rozliczenia umowy nr G.273.6.2022 z dnia 8 kwietnia                     

2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 października 2022 r. zawartej przez Powiat 

Siedlecki z 2K Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Niewodnicy Kościelnej, na 2023 r. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie rozliczenia umowy nr G.273.6.2022                      

z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 października 2022 r. zawartej przez 

Powiat Siedlecki z 2K Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Niewodnicy Kościelnej, na 2023 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert 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 CLXXXIII/516/2022 w sprawie wyboru ofert                       

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności                           

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2023 roku. 

 

4. Zaakceptowanie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                             

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie                

w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 
 

           Zarząd Powiatu zaakceptował kwartalny harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 
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5. Przyjęcie rozliczenia udziałów Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie udziałów Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni 

Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Kwotę 14 293,99 zł należy 

zaewidencjonować jako stratę Powiatu Siedleckiego. 

 

6. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych przez Gminę 

Wodynie w wysokości 7 296,75 zł poniesionych w grudniu 2022 r., w związku z pobytem 

uchodźców z Ukrainy – Porozumienie nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja br.    

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 4 stycznia 2023 r. 

 

1. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu według stanu na 31.12.2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu według stanu                         

na 31.12.2022 r.  

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                  

na 2023 rok. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXIV/517/2023 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2023 rok. 

 

3. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 379/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 366/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 379/2), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 366/2, 

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

powiatowej nr 3678W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2467/5, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2467/5, 

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

powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2026, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2026, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1566/2, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1566/2, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1708, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1708, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1566/3, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1566/3, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1682, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1682, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszynek 

(działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 110, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 



19 
 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 583), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 149/16, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

ewid. nr 423), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 

416, 417, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

ewid. nr 423), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego                    

nn 0,4 kV do działek ewid. nr: 416, 417, 

• Wójta Gminy Wiśniew w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy 

Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki”, 

• Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w sprawie wyrażenia zgody                                      

na nieodpłatne umieszczenie w pasie drogowym słupków z tablicami 

informacyjnymi, 

• dotyczącego umorzenia postępowania w sprawie przekazanej zgodnie                              

z właściwością przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                              

w Siedlcach pismem z dnia 21.11.2022 r., nr sprawy PINB.052.31.2022 

dotyczącej wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości 

Tęczki do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 453, 

• 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 1926/2, 

• GAZ sp. z o.o. Błonie ul. Emilii Plater, 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 zlokalizowany na działce ewid. nr 

1926/2.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                            

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                     

do zasilania działki ewid. nr 366/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                          

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 366/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                             

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2467/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), poprzez umieszczenie  przyłącza 
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gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                    

nr 2467/5, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2026, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2026, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1566/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                    

nr 1566/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1708, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                  

nr 1708, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1566/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                   

nr 1566/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1682, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1682, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb 

Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 110, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                       

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 149/16, 
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• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                        

do zasilania działek ewid. nr: 416, 417, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid.                             

nr: 416, 417, 

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

sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, 

Daćbogi, Mroczki, Tworki”, w zakresie objętym decyzją zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6853.1.46.2022 z dnia 16.03.2022 r., 

• wyraził zgodę Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej na nieodpłatne 

umieszczenie w pasie drogowym słupków z tablicami informacyjnymi, 

• umorzył postępowanie administracyjne w sprawie przekazanej zgodnie                              

z właściwością przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                             

w Siedlcach pismem z dnia 21.11.2022 r., nr sprawy PINB.052.31.2022, 

dotyczącej wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości 

Tęczki do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 453, 

• 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 1926/2, 

• 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 zlokalizowany na działce ewid. nr 1926/2.  

 

4. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Honda Civic oraz jego fizyczna likwidacja. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, samochodu osobowego marki Honda Civic                              

o nr rejestracyjnym WA 12672, z wartością początkową 450 zł brutto określoną 

przez rzeczoznawcę, 

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego. 

 

5. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach 

porozumienia z dnia 30 maja 2022 r., na sfinansowanie wydatków na zakup samochodu 

osobowego dla potrzeb komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 
 

           Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu  

dotyczące wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach porozumienia z dnia                 

30 maja 2022 r. na sfinansowanie wydatków na zakup samochodu osobowego dla potrzeb 

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 
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6. Wolne wnioski.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                    

w Mokobodach postanowił o wsparciu finansowym kwotą 1000 zł realizację projektu „Serce 

od serca”.  

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 13 stycznia 2023 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXV/518/2023 w sprawie dokonania zmian                          

w budżecie powiatu na 2023 r.  

 

2. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

3. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

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

i kartograficzne finansowanych z dochodów własnych w dziale 710 rozdział 71012                      

w 2023 r. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

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

w 2023 r. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXV/522/2023 w sprawie przyjęcia planu 

wydatków rzeczowych na zadania w 2023 r.  

 

6. 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, 
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• 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,  
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• 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. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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• 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, 
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• 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. 
 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Siedleckiego w 2022 r. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Siedleckiego w 2022 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                    

o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 r. 
 

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

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                                   

w 2023 r. 

 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                             

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

„Kolęda łączy”. 

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie                                          

o dofinansowanie zakupu statuetek dla uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                   

w Wiśniewie  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.                                          

 

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 
 



27 
 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

12. Przyjęcie zasad obciążania jednostek organizacyjnych Powiatu kosztami zużycia 

energii elektrycznej z tytułu korzystania z samochodów służbowych o napędzie 

elektrycznym marki Opel Corsa-e. 

 

            Zarząd Powiatu 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 faktury VAT za dany miesiąc rozliczeniowy 

(kwota brutto z faktury 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 faktury VAT za dany miesiąc rozliczeniowy. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 25 stycznia 2023 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 
 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                            

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023–2026                         

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 2023 r. Powiatu Siedleckiego. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                     

w Uchwale Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2023 roku. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXVI/524/2023 w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXXVI/525/2023 w sprawie wyrażenia opinii                  

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

 

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

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 
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Karty Nauczyciela (KN) oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

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

w Powiecie Siedleckim. 

 

Zarząd Powiatu 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. We wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczyciele osiągnęli średnie 

wynagrodzenie powyżej Karty Nauczyciela – nie zachodzi więc potrzeba wypłaty dodatku 

wyrównawczego. 

 

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2022 roku. 

 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki w 2022 r. 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. 

 

7. 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. 

 

          Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie następującym jednostkom organizacyjnym 

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

wynagrodzenia rocznego za 2022 r.: 

•    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. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespołu 

Zamiejscowego w Siedlcach o zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca parkingowego. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – 

Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach 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. 
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9. Przyjęcie propozycji dotacji celowej dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu 

Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował kwotę proponowanej dotacji celowej 

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

na 2023 r. 

 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

• w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych,  

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

nr 3624W obręb Pluty – (działka ewid. nr 63/2), w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej,  

• Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Inżynieryjnych „BUDOKAN” Łosice                          

ul. Berka Joselewicza 2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

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

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  

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

Rososz (działka nr ewid. 281), 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,   

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W  

w miejscowości Świniary (działki ewid. nr: 496/2, 369, 328/2), w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 328/3, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,   

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W  

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), w celu 

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

zlokalizowanego na działce nr ewid. 129/5, 

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

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

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

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

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

Elinvest Usługi Techniczne ul. Mieszka I 16/11 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), 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 Lublin, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr ewid. 1249/1), 

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

działki ewid. nr 269,  

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

drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działka nr ewid. 372), 



30 
 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                

do zasilenia działki ewid. nr 17/2,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Skórzec (działka ewid. nr 372),                       

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

zlokalizowanego na działce nr ewid. 17/2,  

• w sprawie lokalizacji  zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ewid. 491) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 507/3 obręb Bojmie,  

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), 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 Tarnów,                                     

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny zlokalizowany na 

działce ewid. nr 1418,  

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce o nr ewid. 403,  

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

drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ewid. 27/3),  

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

działki ewid. nr 403,  

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka nr ewid 615) do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/2 obręb Żeliszew Podkościelny,  

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 2044W (działka nr ewid 467) do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 318 obręb Wólka Łysowska,  

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

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

ewid.: 362, 170),  w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

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

drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Koryciany (działki nr ewid.: 362, 170),  

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, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz                                  

z przyłączami,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3675W obręb Czarnowąż (działki ewid. nr: 43/2, 

150/3, 143/2), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 142/1,  

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

drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Czarnowąż (działki nr ewid.: 43/2, 

150/3, 143/2), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                      

0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 142/1,  
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• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3648W obręb Wola Wodyńska (działka ewid. nr 

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

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 161,  

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

drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ewid. 

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

do zasilenia działki ewid. nr 161,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Żebraczka (działka ewid. nr 285),                       

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

zlokalizowanego na działce nr ewid. 176/2,  

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

drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Żebraczka (działka nr ewid. 285),  

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

działki ewid. nr 176/2,  

• KROBE Sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podlaski w sprawie zajęcia pasa 

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej                                 

w technologii światłowodowej,  

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

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

394 - obręb Januszówka, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej,  

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W obręb Tworki (działka ewid. nr 515), 

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 Warszawa  

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

833) - obręb Łupiny, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej,  

• KROBE Sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podlaski w sprawie zajęcia pasa 

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

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 (działki ewid. nr: 

253, 275/4), poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 275/5. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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), w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,  
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• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W  

w miejscowości Pluty (działka ewid. nr 63/2), 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), 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 (działki ewid. nr: 496/2, 369, 328/2), w celu budowy 

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

na działce nr ewid. 328/3, 

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

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), w celu 

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

zlokalizowanego na działce nr ewid. 129/5, 

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

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

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                              

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), 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 (działka nr ewid. 1249/1), 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 (działka nr ewid. 372), 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 (działka ewid. nr 372), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

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

• wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ewid. 

491) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 507/3 obręb Bojmie,  

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

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), 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), 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, w celu prowadzenia robót polegających na 

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

działce o nr ewid. 403,  

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

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

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 403,  
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• wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka nr ewid 

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

Podkościelny,  

• wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 2044W (działka nr ewid 

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

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

w miejscowości Koryciany (działki nr ewid.: 362, 170), w celu prowadzenia robót 

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

zasilania działki ewid. nr 394,  

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

w miejscowości Koryciany (działki nr ewid.: 362, 170), 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 w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz       

z przyłączami,  

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

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

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

zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 161,  

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

w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ewid. 151), 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), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

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

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

w miejscowości Żebraczka (działka nr ewid. 285), 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, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

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

ewid. nr 394 - obręb Januszówka, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                        

w technologii światłowodowej,  

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

obręb Tworki (działka ewid. nr 515), 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, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej,  
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• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka 

ewid. nr 833) - obręb Łupiny, 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 (działki ewid. nr: 253, 275/4), poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

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

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

w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2022 r.  

 

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

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

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Instytutu Matematyki UPH w Siedlcach 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.  

 

13. 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. 
 

Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

• na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej 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, 
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• na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

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

merytorycznych Komisji. 

Zarząd przyjął również informacje: 

• 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 realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejsko – Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mordach  

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

 

 

 

 

                                                                                   STAROSTA 

                                                                           /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


