
Protokół Nr CXXVII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 29 września  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 CXXV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

23 września 2021 r. oraz protokołu nr CXXVI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu                                    

w dniu 24 września 2021 r. 

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zagospodarowania zużytych składników majątku 

ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli                                    

w sprawach majątkowych powiatu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych powiatu. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działki ewid. nr: 800/3, 899/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                     

nr 899/4 obręb Brzozów, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 260/4 

obręb Domanice Kol., 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości   



 

Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie sieci gazowej 

średniego ciśnienia, 

 „Kranz-Gaz” Marcin Kranz ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia, 

 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 sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości  

Mordy (działka ewid. nr 2038) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1969) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 

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

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr  1969) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu prowadzenia robót 

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

działkę ewid. nr 158/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki 

ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                       

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 158/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin (działka ewid. 



nr 165/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 90, 91, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działki ewid. nr 

90, 91, 

 ZIS Łuka sp. jawna z siedzibą w Siedlcach ul. Ujrzanowska 14 w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec 

(działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie 

(działka ewid. nr 765), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

ewid. nr 717, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie 

(działka ewid. nr 765) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 717, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości                      

Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego                         

na działce ewid. nr 366/25, 

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

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka 

ewid. nr 505/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 354/2, 356/1, 

 



 

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

2MKP ENERGIA sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 866/1 – obręb Pieróg) w celu budowy przyłącza kablowego                   

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 271/1, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. nr 

1  – obręb Olszyc Szlachecki) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 397, 238/6, 

 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 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości  

Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 

 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                            

nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy sieci 

wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne, 

 Gminy Wodynie w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                            

nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – przejścia poprzeczne pod drogą, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 

285 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.                 



nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 648. 

10. Przyjęcie informacji nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2021/2022. 

11.  Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zwrotu nadpłaconych dochodów przez Gminę 

Siedlce w okresie od 6.06.2018 r. do 31.05.2021 r. z tytułu pobytu dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej.    

12. Rozpatrzenie prośby Klubu Szachowego „Skoczek” o ufundowanie nagród 

rzeczowych, medali i pucharów podczas „Szachowych Mistrzostw Oświaty” 

organizowanych w miesiącach od października do grudnia br. w placówkach 

oświatowych na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce i Powiatu Siedleckiego. 

13. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu wydatków na zadania w 2021 r. 

15. Wolne wnioski.              

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXV/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2021 r. oraz protokołu nr CXXVI/2021 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 24 września 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach zużytych i nienadających się do dalszej eksploatacji składników 

majątku ruchomego, po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez złomowanie, zniszczenie                

i utylizację. Wykaz majątku przeznaczonego do likwidacji przedstawia zał. nr 1.  

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/356/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 2).  

 



Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/357/2021 w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/358/2021 w sprawie  

zatrudnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/359/2021 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 

(zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/360/2021 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                    

w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działki ewid. nr: 800/3, 899/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                  

nr 899/4 obręb Brzozów, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 260/4 

obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                           

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia na okres 25.10.2021 r. – 31.12.2046 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 3662W                                          

w miejscowości Mokobody w celu prowadzenia robót polegających na budowie 



sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia 

w terminie 25 - 29.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                         

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

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie                                

11 - 12.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                          

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

gazowej średniego ciśnienia na okres 12.10.2021 r. – 31.12.2046 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 3670W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1969) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia na okres 13.10.2021 r. – 31.12.2046 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 3670W                                              

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1969) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie                                 

13.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                          

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego w energię działkę ewid. nr 158/2 w terminie                                 

6.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                        

na działce ewid. nr 158/2 na okres 6.10.2021 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 3659W                                            

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. 

nr: 90, 91 na okres 6.10.2021 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 3659W                                         

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót 

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

działki ewid. nr 90, 91 w terminie 6.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                               

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości                                 

na działce ewid. nr 305 w terminie 6 – 7.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305 na okres 

7.10.2021 r. – 31.12.2046 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 3606W                                          

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 765), w celu prowadzenia 

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

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 717 w terminie 6.10.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 765) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 717                           

na okres 6.10.2021 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 Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 366/25, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                        

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 505/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 354/2, 

356/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 866/1 – obręb Pieróg) w celu budowy przyłącza kablowego                   

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 271/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1 – obręb Olszyc Szlachecki) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 397, 

238/6, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                          

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

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie 

8.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości  

Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia na okres 8.10.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                           

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy sieci 

wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne na wysokości 

ulic: Cichej, Wodnej, Łąkowej, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej – przejścia poprzeczne pod drogą, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 285 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 648. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. przygotowania służb drogowych 

do zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2021/2022                 

(zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie zwrotu przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach środków finansowych w wysokości 

19098,34 zł Gminie Siedlce, po uzyskaniu opinii radcy prawnego w przedmiotowej sprawie. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Szachowego „Skoczek” w Siedlcach                         

(zał. nr 9), jednogłośnie postanowił ufundować za kwotę 3000 zł nagrody medale i puchary 

laureatom turnieju szachowego z placówek oświatowych uczestniczących w turnieju 

szachowym. Zarząd stoi na stanowisku, aby na nagrodach znalazło się logo Powiatu oraz 

informacja, że zostały zakupione ze środków Powiatu Siedleckiego (wzory nagród powinny 

być zaakceptowane przez Powiat).    

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 2 do arkusza 

organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2021/2022 (zał. nr 10). 

 



Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXVII/361/2021 w sprawie 

zmiany planu wydatków na zadania w 2021 r. (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                               STAROSTA 

                                                                                      /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński.  

 


