
Protokół Nr CXXIII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 27 sierpnia 2021 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 CXXI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

25 sierpnia 2021 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 – po dokonaniu 

autopoprawki. 

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

Budżetowej na 2021 r. Powiatu Siedleckiego – po dokonaniu autopoprawki.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024                               

za I półrocze 2021 roku”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA”  w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 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 3633W w miejscowości 

Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 



 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu prowadzenia robót polegających                        

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

 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 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót polegających                      

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

 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 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3629W 

(działka ewid. nr 252) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 248                              

w obrębie Sosenki Jajki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2/3                            

w obrębie Grubale. 

10. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej 

oddz. przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie finansowe         

w opłaceniu transportu na wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego na formacyjny 

dzień skupienia w Sanktuarium w Kodniu n/Bugiem.  

11. Wolne wnioski 



 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 25 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. pkt 3, 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził autopoprawkę  do projektów  uchwał  Rady  

Powiatu: 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2024 (zał. nr 1), 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 2) 

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

Powiatu, w miejsce projektów uchwał przekazanych pismem nr OR.0022.24.2021 z dnia                         

25 sierpnia br.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXIII/347/2021 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku” (zał. nr 3). 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                     

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku”, w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXIII/348/2021 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2021 roku” (zał. nr 4). 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”                   

w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXIII/349/2021 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”  w Chlewiskach za I półrocze 

2021 roku” (zał. nr 5). 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. 

Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”  w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”                          

w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXIII/350/2021 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 6). 

 

Ad pkt 9 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu umieszczenia 

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

253/6, 253/7 na okres 27.08.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy 



rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                          

w miejscowości Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu prowadzenia robót 

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

działek ewid. nr: 253/6, 253/7 w terminie 27.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                                  

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

działki ewid. nr 98/1 w terminie 27.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                            

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 27.08.2021 r. – 

31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                             

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid. nr: 

441, 437/1, 439/1, 439/2 w terminie 27.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                            

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid. nr: 441, 437/1, 

439/1, 439/2 na okres 27.08.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3629W (działka ewid. nr 252) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 248 w obrębie Sosenki Jajki, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2/3                        

w obrębie Grubale, określając parametry techniczne. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Siedleckiej Oddział przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach (zał. nr 8), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2 000 zł brutto do kosztów transportu młodzieży 

z Powiatu Siedleckiego na formacyjny dzień skupienia, do Sanktuarium w Kodniu n/Bugiem. 

 

Ad. pkt 11 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono.                                                             STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Karol Tchórzewski   

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


