
Protokół Nr CXXXVIII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 30 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 CXXXVII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 22 grudnia 2021 r.  

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 

działalności oraz program działania Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                               

w Chlewiskach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach i określenia miesięcznego wynagrodzenia. 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty 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”. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowościach: 

Ozorów, Czerniejew (działki ewid. nr: 1019, 797/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 614/2, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowościach: Ozorów, 

Czerniejew (działki ewid. nr: 1019, 797/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 614/2, 

 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 3610W obręb Nowe Opole (działka ewid. 

nr 286/3) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 633/5, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki ewid. nr: 747, 733 – obręb 

Lipiny) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami,  

 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 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. 

nr 366/27) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 366/21, 

 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 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry 

(działka ewid. nr 204/7) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 438/1, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 384/1, 1065/1 – 

obręb Wólka Wiśniewska) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, studni oraz szaf 

telekomunikacyjnych, słupów telekomunikacyjnych oraz kabli napowietrznych, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 

384/1, 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  w technologii światłowodowej -  przyłącza,  



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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działka ewid.                   

nr 181/3 – obręb Radzików Kornica, działka ewid. nr 729/3 – obręb Radzików 

Stopki) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej -  przyłącza,  

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działka ewid.               

nr 181/3 – obręb Radzików Kornica) w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej.  

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 

10. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXVII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVIII/399/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVIII/400/2021 w sprawie 

umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVIII/401/2021 w sprawie 

powołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach i określenia 

miesięcznego wynagrodzenia (zał. nr 3). 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVIII/402/2021 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2022 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXVIII/403/2021 w sprawie 

wyboru oferty 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 5). 

  

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                          

w miejscowościach: Ozorów, Czerniejew (działki ewid. nr: 1019, 797/2) w celu 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 614/2 w terminie 17 - 18.01.         

2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                                

w miejscowościach: Ozorów, Czerniejew (działki ewid. nr: 1019, 797/2) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 614/2 na okres 18.01.2022 r. – 31.12.2052 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 3610W obręb 

Nowe Opole (działka ewid. nr 286/3) w celu budowy przyłącza energetycznego 

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

nr 633/5, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W 

(działki ewid. nr: 747, 733 – obręb Lipiny) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) w celu budowy przyłącza energetycznego 

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

nr 366/21, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                     

w miejscowości Izdebki Kośmidry (działka ewid. nr 204/7) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę 

ewid. nr 438/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działki ewid. nr: 384/1, 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz                               

z przyłączami, studni oraz szaf telekomunikacyjnych, słupów 

telekomunikacyjnych oraz kabli napowietrznych, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działki ewid. nr: 384/1, 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej  w technologii światłowodowej -  przyłącza,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W 

(działka ewid. nr 181/3 – obręb Radzików Kornica, działka ewid. nr 729/3 – 

obręb Radzików Stopki) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                                    

w technologii światłowodowej -  przyłącza, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W 

(działka ewid. nr 181/3 – obręb Radzików Kornica) w celu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie 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 1/2021 (zał. nr 7) – wycofanych                        

z użytkowania w Starostwie Powiatowym. 



Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie w całości należności za 

usunięcie i przechowywanie samochodu marki Fiat Cinqecento Young w kwocie 53 382 zł                   

i odsetek ustawowych naliczonych na dzień 30 grudnia 2021 r. w kwocie 17 492,26 zł                             

(zał. nr 8). 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                          STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                   /-/ Karol Tchórzewski 

   

 


