
Protokół Nr CXC/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 marca 2023 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych            

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 3 marca 2023 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 

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

Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                                       

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych w ramach dotacji celowych                          

z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71012 w 2023 r. 

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

prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych z dochodów własnych w dziale 710 

rozdział 71012 w 2023 r. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 

319) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 303/2 obręb Osiny Dolne, 

• w sprawie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 

319) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 304 obręb Osiny Dolne, 

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

3618W (działka ewid. nr 2697/1) do nieruchomości na działce ewid. nr 1506 

obręb Hołubla, 



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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka 

ewid. nr: 598/9), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                              

do zasilenia działki ewid. nr 598/7, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 598/9), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 598/7, 

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

Grupa EPL Białystok ul. Gen Andersa 2, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb Czajków (działka ewid. nr 566 

oraz działek ewid. nr: 746/2, 743/2, 931/3, 949 obręb Dobrzanów), w celu 

budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn (działka 

ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia 

działki ewid. nr 110, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 140) obręb Pruszynek, 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego  działkę ewid. nr 110, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                       

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

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej                         

do nieruchomości – działka ewid. nr 380/3, 

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

decyzji nr D.6852.447.2022 z dnia 21.12.2022 r. 

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

wygaszenia decyzji D.6852.446.2022 z dnia 21.12.2022 r., 

• Sun Hunter 43 sp. z o.o. ul Krasickiego 36A Kraków w sprawie lokalizacji 

zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 281) obręb Rososz                       

do nieruchomości na działce ewid. nr 567. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2023 r. 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej w 2023 r. 

11. Rozpatrzenie prośby o przyznanie środków finansowych na nagrody dla laureatów 

Powiatowego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Tradycyjne ciasto 

wielkanocne”. 

12. Uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy 

Siedlce w części obrębów geodezyjnych Wołyńce, Wołyńce Kol., Rakowiec. 

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXIX/2023 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 3 marca 2023 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

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

pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 4 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

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

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

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                              

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (zał. nr 3)                                    

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

 

Ad. pkt 6 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXC/532/2023 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne finansowanych                   

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

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXC/533/2023 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71012                           

w 2023 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

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

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 

319) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 303/2 obręb Osiny Dolne, 

• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 

319) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 304 obręb Osiny Dolne, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. nr 

2697/1) do nieruchomości na działce ewid. nr 1506 obręb Hołubla, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działka ewid. nr 598/9), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilenia działki ewid. nr 598/7, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                         

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 598/9), poprzez umieszczenie 

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

598/7, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W obręb 

Czajków (działka ewid. nr 566 oraz działek ewid. nr: 746/2, 743/2, 931/3, 949 

obręb Dobrzanów), w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją 

teletechniczną światłowodową, 



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn 

(działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

do zasilenia działki ewid. nr 110, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. 

nr 140) obręb Pruszynek, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 110, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                       

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

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej                                

do nieruchomości – działka ewid. nr 380/3, 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.447.2022 z dnia 21.12.2022 r., 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr  D.6852.446.2022 z dnia 21.12.2022 r., 

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

281) obręb Rososz do nieruchomości na działce ewid. nr 567. 

 

Ad. pkt 9 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXC/534/2023 w sprawie wyboru 

ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 r. (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXC/535/2023 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                             

w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 

7000 zł brutto na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 

pn. „Tradycyjne ciasto wielkanocne” (zał. nr 9). Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego. 

 

 

 

 



Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych: Wołyńce, 

Wołyńce Kol., Rakowiec (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                         STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                               /-/  Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


