
Protokół Nr CXXXIX/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 5 stycznia 2022 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 CXXXVIII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 30 grudnia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                 

na 2022 rok. 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla (działka ewid. 

nr 2697/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 183/2, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla (działka ewid. 

nr 2697/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 183/2, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kolonia 

Mordy (działka ewid. nr 651) w celu prowadzenia robót polegających                                 

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

działce ewid. nr 648, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka ewid. nr 651) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 648, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 81/1 

obręb Borki Kosiorki, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

działce ewid. nr 868, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 868, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości Dąbrowa (działka 

ewid. nr 1109) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

działce ewid. nr 788/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3621W w miejscowości Dąbrowa (działka 

ewid. nr 1109) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 788/2. 

5. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu Powiatu wg stanu na 31.12.2021 r. 

6. Rozpatrzenie prośby GOK w Mokobodach o wsparcie realizacji projektu „Serce                             

od serca – reaktywacja”. 

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Fiat Siena i jego fizyczna likwidacja. 

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

zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

9. Wolne wnioski. 

 

 



Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXVIII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIX/404/2022 w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                         

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) poprzez umieszczenie 

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

nr 183/2 na okres 11.01.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                           

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 183/2 w terminie  10.01.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                         

w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 651) w celu prowadzenia 

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

nieruchomość na działce ewid. nr 648 w terminie  21.01.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 651) poprzez umieszczenie 



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

nr 648 na okres 21.01.2022 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 81/1 

obręb Borki Kosiorki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                             

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 868 w terminie  

17.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 868 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3621W                                               

w miejscowości Dąbrowa (działka ewid. nr 1109) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 788/2 w terminie  12.01.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3621W                                           

w miejscowości Dąbrowa (działka ewid. nr 1109) poprzez umieszczenie 

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

nr 788/2 na okres 13.01.2022 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. 

 

 



Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu  jednogłośnie postanowił o przyjęciu ewidencji nieruchomości zasobu 

Powiatu, według stanu na 31.12.2021 r. 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach                    

(zał. nr 3), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1500 zł zakup materiałów 

bawełnianych i wypełnień silikonowych do poduszek-serc dla pacjentek po mastektomii. 

Poduszki szyte są przez mieszkanki gminy Mokobody – członkinie grupy nieformalnej Żwawe 

Babki, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mokobodach. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 4): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Fiat Siena o nr rejestracyjnym BPZ 9741 

z wartością początkową 450 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego.  

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIX/405/2022 w sprawie 

wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku                    

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zał. nr 5).  

 

Ad. pkt 9 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                               /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 



 


