
Protokół Nr CXXXVII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 22 grudnia  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 CXXXVI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 15 grudnia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

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

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

złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022                       

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonania 

zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego”. 

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2022 roku.  

7. Zapoznanie z informacją kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach. 

8. Przyjęcie projektowanych planów wydatków rzeczowych na prace geodezyjne                               

i kartograficzne finansowanych w: dziale 010, rozdział 01005, dziale 710, rozdział 

71012, dziale 710, rozdział 71095 w 2022 r. 

9. Przyjęcie rozliczenia dotacji na zadanie z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie gminy Przesmyki. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

12. Rozpatrzenie pisma Panów Mateusza Kurek i Łukasza Kurek dotyczącego wykonania 

zjazdu na działkę nr 316/10, obręb Pruszyn gm. Siedlce przekazanego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

 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 3612W w miejscowości Krynica (działka 

ewid. nr 775) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 169/3, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka 

ewid. nr 93/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 90 - budynek mieszkalny, 

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

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. 

nr: 272/1, 595/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy przyłącza energetycznego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 272/8, 

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

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działki ewid. 

nr: 373, 328/18 – obręb Żelków) w celu budowy przyłącza energetycznego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 328/25, 328/26, 

 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 3608W w miejscowości Kisielany 

Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid.                         

nr 287, 



 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl.,                                 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działka ewid. nr 1/2 - obręb Suchodół Wielki) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej oraz studni i szafy 

telekomunikacyjnej, 

 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                        

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

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście 

poprzeczne pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Pałacowa, ul. Cicha, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działki ewid. nr: 252, 304/1, 321 

- obręb Sosenki Jajki oraz (działka ewid. nr 55 – obręb Wólka Soseńska) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami, studni oraz szaf telekomunikacyjnych, napowietrznej linii 

kablowej na podbudowie słupowej PGE, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W (działka ewid. nr 454 - obręb 

Wólka Soseńska oraz (działki ewid. nr: 314, 313/1, 317/1, 318 – obręb Ptaszki) 

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, studni oraz szaf telekomunikacyjnych, napowietrznej linii 

kablowej na podbudowie słupowej PGE, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka ewid. nr 129 - obręb 

Rogóziec oraz (działka ewid. nr 197/1 – obręb Suchodołek) w celu budowy 

napowietrznej linii kablowej na podbudowie słupowej PGE, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1594/1 – obręb 

Okniny oraz (działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, studni oraz szaf 

telekomunikacyjnych, słupów telekomunikacyjnych oraz kabli 

napowietrznych, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W na odcinku Radomyśl – 



Januszówka (działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, studni oraz szaf 

telekomunikacyjnych,  

 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 3666W w miejscowości Stok Lacki 

(działka ewid. nr 543) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 445/7, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki 

(działka ewid. nr 69) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 98/1, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                          

na działce ewid. nr 98/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka (działka 

ewid. nr 52) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 665/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 

Wola Serocka (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 665/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka 

ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1201/18, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody 

(działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 



energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na 

działce ewid. nr 1201/18, 

 Nadleśnictwa Siedlce w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3629W (działka ewid. nr 2031) do nieruchomości stanowiącej 

działki ewid. nr: 2017, 2019 - obręb Klimonty, 

 Nadleśnictwa Siedlce w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3629W (działka ewid. nr 2031) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 2008 obręb Klimonty, 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie: 1) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 

D.6852.50.2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 973, 2) zezwolenia Wójtowi Gminy 

Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego dla 

potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 973 oraz ustalenie opłaty, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

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, zasilającego budynek na 

działce ewid. nr 79, 

 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 przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 79, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 155/1, 192/1, 387/3) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 192/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 110, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. 

nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 110, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1221/1 - obręb 

Dziewule, działka ewid. nr 394 – obręb Januszówka, działki ewid. nr: 330/2, 

286 – obręb Smolanka) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                     

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1221/1 - obręb Dziewule, działka 

ewid. nr 394 – obręb Januszówka, działki ewid. nr: 330/2, 286 – obręb 

Smolanka) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3639 i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 301 - obręb 

Modrzew, działka ewid. nr 61 – obręb Kwasy) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 

301 - obręb Modrzew, działka ewid. nr 61 – obręb Kwasy) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami, 

 Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26 w Warszawie w sprawie 

zmiany nw. decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach wydanych w przedmiocie 

ustalenia opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym linii kablowej 

światłowodowej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, przez:                                 

1) ustalenie nowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką, 2) zaliczenie 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu nadpłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualny zwrot nadpłat od dnia 25.10.2019 r. do chwili 

złożenia wniosku o zmianę decyzji, tj. 3.12.2021 r. 

Wykaz zmienionych decyzji: 

1) D.6852.54.2015, 



2) D.6852.47.2015, 

3) D.6852.171.2015, 

4) D.6852.94.2014, 

5) D.6852.96.2014, 

6) D.6852.256.2015, 

7) D.6852.224.2015, 

8) D.6852.168.2015, 

9) D.6852.173.2015, 

10) D.6852.254.2015, 

11) D.6852.222.2015, 

12) D.6852.268.2015, 

13) D.6852.258.2015, 

14) D.6852.266.2015, 

15) D.6852.264.2015. 

14. Przyjęcie rozliczenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wydatkowania 

środków finansowych w kwocie 31 250 zł w ramach Porozumienia z dnia 9 lipca                    

2021 r. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy 

Miejskiej Policji w Siedlcach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim do reprezentowania Powiatu 

Siedleckiego w zakresie realizacji programu „Laboratoria przyszłości”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2022 roku. 

17. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku. 

18. Przyjęcie 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. 

19. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 



20. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2022 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. 

21. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie o dofinansowanie 

zakupu nagród laureatom XIII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.  

22. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.   

23. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania dotacji 

udzielonej na realizację zadania pn. „Remont budynków oficyny nr 1 na terenie DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia naliczonej kary umownej wykonawcy zadania 

inwestycyjnego. 

26. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXVI/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 15 grudnia 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/389/2021 zmieniającą 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                       

2021 – 2024 (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/390/2021 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/391/2021 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie                       



na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji                                             

na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób                            

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/392/2021 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie                        

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 5). Na 51 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej                                

w Ptaszkach z filią w Kukawkach, 12 pensjonariuszy pochodzi z terenu Powiatu Siedleckiego 

– na dzień 30 listopada br.  

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektowane plany wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne finansowane w: dziale 010, rozdział 01005, dziale 710, 

rozdział 71012, dziale 710, rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedłożone przez Wójta Gminy Przesmyki 

rozliczenie dotacji na zadanie z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Przesmyki (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/393/2021 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 8). 

 

 



Ad. pkt 11 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/394/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

          Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo dotyczące wykonania zjazdu na działkę nr 316/10, 

obręb Pruszyn gm. Siedlce skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu i przedłożone 

zgodnie z właściwością Zarządowi Powiatu. Zarząd stoi na stanowisku, że w związku                            

z wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 698, pismo powyższe jest bezprzedmiotowe. 

Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt pisma do zainteresowanych w przedmiotowej 

sprawie (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                         

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 775) w celu budowy przyłącza 

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

169/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                      

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 90 

- budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działki ewid. nr: 272/1, 595/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy przyłącza 

energetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 272/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działki ewid. nr: 373, 328/18 – obręb Żelków) w celu budowy przyłącza 

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

328/25, 328/26, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                      

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

gospodarczy na działce ewid. nr 287, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działka ewid. nr 1/2 - obręb Suchodół Wielki) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej oraz studni i szafy 

telekomunikacyjnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                     

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

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście 

poprzeczne pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Pałacowa, ul. Cicha, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W 

(działki ewid. nr: 252, 304/1, 321 - obręb Sosenki Jajki oraz (działka ewid. nr 

55 – obręb Wólka Soseńska) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, studni oraz szaf 

telekomunikacyjnych, napowietrznej linii kablowej na podbudowie słupowej 

PGE, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

(działka ewid. nr 454 - obręb Wólka Soseńska oraz (działki ewid. nr: 314, 313/1, 

317/1, 318 – obręb Ptaszki) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                              

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, studni oraz szaf 

telekomunikacyjnych, napowietrznej linii kablowej na podbudowie słupowej 

PGE, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działka ewid. nr 129 - obręb Rogóziec oraz (działka ewid. nr 197/1 – obręb 

Suchodołek) w celu budowy napowietrznej linii kablowej na podbudowie 

słupowej PGE, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1594/1 – obręb Okniny oraz (działka ewid. nr 602 – obręb 

Zabłocie) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, studni oraz szaf telekomunikacyjnych, słupów 

telekomunikacyjnych oraz kabli napowietrznych, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                        

na odcinku Radomyśl – Januszówka (działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie)                       

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

studni oraz szaf telekomunikacyjnych,  



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                    

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 543) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na 

działce ewid. nr 445/7, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                          

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) poprzez umieszczenie 

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

98/1 2,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                     

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu prowadzenia 

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

nieruchomość na działce ewid. nr 98/1,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości Wola Serocka (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie 

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

665/2,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                      

w miejscowości Wola Serocka (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 665/2,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                       

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

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

1201/18, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                    

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 1201/18,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3629W 

(działka ewid. nr 2031) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 2017, 

2019 - obręb Klimonty, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3629W 

(działka ewid. nr 2031) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2008 

obręb Klimonty, 

 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.50.2019 z dnia 20.03.2019 r.                          

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3656W w miejscowości Okniny poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 

działce ewid. nr 973, 2) zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 

poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 973 oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 

 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, 

zasilającego budynek na działce ewid. nr 79,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                       

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 79, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 155/1, 192/1, 387/3) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 192/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                   

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 110, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                         

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 110, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 1221/1 - obręb Dziewule, działka ewid. nr 394 – obręb Januszówka, działki 

ewid. nr: 330/2, 286 – obręb Smolanka) poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 1221/1 - obręb Dziewule, działka ewid. nr 394 – obręb Januszówka, działki 

ewid. nr: 330/2, 286 – obręb Smolanka) w celu budowy kanalizacji kablowej               

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639 i nr 3641W 

(działki ewid. nr: 451, 301 - obręb Modrzew, działka ewid. nr 61 – obręb 

Kwasy) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W i nr 3641W 

(działki ewid. nr: 451, 301 - obręb Modrzew, działka ewid. nr 61 – obręb 

Kwasy) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 1) wyraził zgodę na zmianę części decyzji dotyczących opłat rocznych,                         

2) odmówił zaliczenia dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat 

za zajęcie pasa drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 

25.10.2019 r. do chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji, tj. 3.12.2021 r. 

Wykaz zmienionych decyzji: 

                         1) D.6852.54.2015, 

                         2) D.6852.47.2015, 

             3) D.6852.171.2015, 

                         4) D.6852.94.2014, 

                         5) D.6852.96.2014, 

                         6) D.6852.256.2015, 

                         7) D.6852.224.2015, 

                         8) D.6852.168.2015, 

                         9) D.6852.173.2015, 

                       10) D.6852.254.2015, 

                       11) D.6852.222.2015, 

                       12) D.6852.268.2015, 

                         13) D.6852.258.2015, 

                         14) D.6852.266.2015, 

15) D.6852.264.2015. 

 



Ad. pkt 14 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie Komendy Wojewódzkiej Policji                     

w Radomiu wydatkowania środków finansowych w kwocie 31 250 zł w ramach Porozumienia 

z dnia 9 lipca 2021 r. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy 

Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/395/2021 w sprawie 

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                      

w Stoku Lackim do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w zakresie realizacji programu 

„Laboratoria przyszłości” (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/396/2021 w sprawie 

ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim              

w 2022 roku (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r. i przekazał związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli – do zaopiniowania. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął 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 (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 

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

powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 16). 

 

 



Ad. pkt 20 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2022 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 (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup nagród 

laureatom XIII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych (zał. nr 18). Przegląd 

odbędzie się 19 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie, zaś Koncert 

Galowy Laureatów odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 19) zawartymi 

w pismach z posiedzeń w dniach: 7 – 9 grudnia br. 

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe                            

z wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania pn. „Remont budynków oficyny nr 1 

na terenie DPT „Reymontówka” w Chlewiskach” (zał. nr 20). Zgodnie z § 6 ust. 2 i 4 uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rozliczenie dotacji następuje na podstawie 

przedłożonego przez wnioskodawcę sprawozdania rzeczowo-finansowego, które zatwierdza 

Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/397/2021 w sprawie 

odwołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 21). 

 

Ad. pkt 25 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVII/398/2021 w sprawie 

umorzenia naliczonej kary umownej wykonawcy zadania inwestycyjnego (zał. nr 22). 



 

Ad. pkt 26 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek radnego Pana Edwarda Kokoszki, aby 

wystąpić do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o informację dotyczącą stref ASF                                  

w powiecie siedleckim. Informacja zawierać powinna podstawy prawne i procedury dotyczące 

stref. Wydział Rolnictwa przygotuje pismo do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                                  

o informację w przedmiotowej sprawie.    

 

Na tym protokół zakończono.  

                                                                                                             STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                      /-/ Karol Tchórzewski 

    

  

 


