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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 3 GRUDNIA 2021 ROKU DO 7 LUTEGO 2022 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 3 grudnia 2021 r. 

 

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

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

       Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                           

w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian 

w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku i skierował                                                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2021 roku. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2021 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                    

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 roku. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXV/387/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian 

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2021 r.   

 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXV/388/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2021 r. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy                               

i utrzymania dróg powiatowych w 2021 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                         

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 
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7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, o wykonanie przejścia dla pieszych                   

w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa                     

w pobliżu przystanku autobusowego w rejonie szkoły podstawowej, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Wodynie 

(działka ewid. nr 699) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek                              

na działce ewid. nr 655/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 699) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 655/5, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W (działka ewid. 

nr 427/1 - obręb Polaki, działki ewid. nr: 1228, 1404/1 – obręb Kotuń) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 

424/2 – obręb Polaki, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                     

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

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 260/4, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości  

Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 159/3, 

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

powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 159/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec 

(działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr: 484, 486, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665)        

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 714/1, 

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

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

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 714/1, 
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 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

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

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 73, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665)  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 73, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 314/5 

obręb Pruszyn, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze) 

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 3638W (działki ewid. nr: 595/1, 606/1 - 

obręb Krzymosze poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działka ewid. nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 obręb 

Krześlinek, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 

155/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 155/2, 

 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 3659W w miejscowości Kępa (działka 

ewid. nr 596/1) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 366/1, 

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

drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. nr: 476/1, 864 - obręb Radzików 

Wielki, nr 258 – obręb Pióry Wielkie, nr 214 – obręb Ostoje) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Gminy Kotuń, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                             

nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne na wysokości                              

ul. Ogrodowej, 

 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 3654W (działka ewid. 

nr 380/1 – obręb Kaczory) w celu budowy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. nr: 476/1, 864 - 

obręb Radzików Wielki poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działki ewid. nr: 299 - obręb 

Karcze, 641/3 – obręb Tchórzew) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                    

w technologii światłowodowej, 

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

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

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 155/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowości Stok Lacki  (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działkach ewid. nr: 287/10, 287/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W                                            

w miejscowości Wólka Soseńska (działka ewid. nr 454) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 115/1, 

 BRUK – BUD Poświętne-Laskowizna 64, o umorzeniu naliczonych kar 

umownych za przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole 

Nowe – Ostrówek”. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zapoznał się z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o wykonanie 

przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

Krzesk Królowa Niwa w pobliżu przystanku autobusowego w rejonie szkoły 

podstawowej. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie w 2022 r., po sezonie 

zimowym, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                         

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 655/5 w terminie 8-9.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 655/5                      

na okres 9.12.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                        

(działka ewid. nr 427/1 - obręb Polaki, działki ewid. nr: 1228, 1404/1 – obręb 

Kotuń) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości                            

na działce ewid. nr 424/2 – obręb Polaki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                     

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

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 260/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                         

w miejscowości  Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 159/3 na okres 9.12.2021 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, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                        

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 159/3 w terminie 9.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                         

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) poprzez umieszczenie 

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

nr: 484, 486 na okres 22.12.2021 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 3653W                                           

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486 w terminie 22.12.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 714/1 w terminie 9.12.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

714/1 na okres 9.12.2021 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 3635W                                     

w miejscowości  Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 73 na okres 9.12.2021 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 3635W                                          

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 73 w terminie 9.12.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 314/5 

obręb Pruszyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. 

nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze) w celu budowy kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 20.12.2021 r. – 

13.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. 

nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 13.01.2022 r. – 

31.12.2047 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 3940W 

(działka ewid. nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 - 

obręb Krześlinek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 155/2 w terminie 10.12.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                        

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 596/1) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny                            

na działce ewid. nr 366/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. 

nr: 476/1, 864 - obręb Radzików Wielki, działka ewid. nr 258 – obręb Pióry 

Wielkie, działa ewid. nr 214 – obręb Ostoje) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 

13.12.2021 r. – 11.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                         

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne na wysokości ul. Ogrodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory) w celu budowy przyłącza 

energetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. 

nr: 476/1, 864 - obręb Radzików Wielki poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 

11.01.2022 r. – 31.12.2047 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 3641W 

(działki ewid. nr: 299 - obręb Karcze, nr ewid. 641/3 – obręb Tchórzew) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości  Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 155/2 na okres 10.12.2021 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 3632W                                        

w miejscowości Stok Lacki  (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działkach ewid. nr: 287/10, 287/7, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W                                            

w miejscowości Wólka Soseńska (działka ewid. nr 454) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 115/1, 

 umorzył karę umowną naliczoną w związku z nieterminowym wykonaniem 

umowy.   

 

8. Rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości Smolanka o budowę chodnika                        

w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję mieszkańców miejscowości Smolanka o budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w w/w miejscowości. Realizacja powyższej 

inwestycji będzie monitorowana w 2022 r. i gdy sytuacja finansowa budżetu powiatu na to 

pozwoli inwestycja może zostać zrealizowana w 2022 r. W przypadku braku takiej możliwości 

ostateczna decyzja w sprawie budowy chodnika podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2023 r.  

 

9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                           

w Siedlcach samochodu osobowego marki Daewoo Tico i jego fizyczna likwidacja. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Daewoo Tico -                       

nr rejestracyjny SDZ 3590, z wartością początkową 150 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.   

 

10. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Liga Siedlce o pomoc w organizacji                                

I Dobowo-Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośby Klubu Sportowego Liga Siedlce o pomoc                             

w organizacji I Dobowo-Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego                      

postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę do 2000 zł brutto  laureatom Turnieju o Puchar 

Starosty Siedleckiego organizowanego w dniach 18 – 19 grudnia br. w Zbuczynie. 

 

11. Rozpatrzenie wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych w wysokości                   

26 000 zł w celu przygotowania 130 paczek świątecznych (13 gmin po 10 osób) dla 

osób z terenu powiatu siedleckiego, przy udziale DPT „Reymontówka”                                          

w Chlewiskach.  

 

             Zarząd Powiatu postanowił o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości            

26 000 zł, w celu przygotowania 130 szt. paczek świątecznych (13 gmin po 10 osób) dla osób                         

z terenu powiatu siedleckiego przy udziale DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.   
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 grudnia 2021 r. 

 

1. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego, 

polegającej na zwiększeniu o kwotę 30 000 zł planu dochodów i planu wydatków bieżących                   

w roku 2021 pochodzących ze wsparcia finansowego na realizację programu „Laboratoria 

Przyszłości”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji i Rozwoju nr PR.3026.12.2021 z dnia           

14 grudnia 2021 roku.  

Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w uchwale 

budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu przyjął i skierował                                   

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu,                         

w miejsce projektu powyższej uchwały przekazanej pismem OR.0022.36.2021 z dnia                                   

3 grudnia br. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 22 grudnia 2021 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVII/389/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVII/390/2021 w sprawie dokonania zmian                     

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

3. 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”. 
 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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4. 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.  

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

5. Zapoznanie z informacją kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach. 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.  

 

6. 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. 
 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

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

powiatowych na terenie gminy Przesmyki. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął przedłożone przez Wójta Gminy Przesmyki rozliczenie dotacji 

na zadanie z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVII/393/2021 w sprawie wyrażenia opinii                   

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

budowlane. 

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVII/394/2021 w sprawie wyrażenia zgody                   

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

10. Rozpatrzenie pisma dotyczącego wykonania zjazdu na działkę nr 316/10, obręb Pruszyn 

gm. Siedlce przekazanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 

          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 zaakceptował projekt pisma do zainteresowanych w przedmiotowej sprawie. 
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11. 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, w 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 
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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, 
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 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 
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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. 
 

 
             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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 zajęcie 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,  
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 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 
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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. 

 

12. 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. 

 

           Zarząd Powiatu 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. 

 

13. 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”. 

 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2022 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVII/396/2021 w sprawie ustalenia przerw                    

w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2022 roku. 

 

15. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania 

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

zrzeszającym nauczycieli – do zaopiniowania. 

 

16. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

17. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

18. 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. 

 

          Zarząd Powiatu 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. 

 

19. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie o dofinansowanie 

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

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup nagród laureatom XIII 

Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 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. 

 

20. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.   
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            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu zawartymi w pismach        

z posiedzeń w dniach: 7 – 9 grudnia br. 

21. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania dotacji 

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

„Reymontówka” w Chlewiskach”. 

 

            Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania 

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

„Reymontówka” w Chlewiskach”. 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. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

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

Dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

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

inwestycyjnego. 

 

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

naliczonej kary umownej wykonawcy zadania inwestycyjnego. 

 

24. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu 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.    

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 30 grudnia 2021 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXVIII/399/2021 w sprawie dokonania zmian              

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

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

działalności oraz program działania Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                               

w Chlewiskach. 

 

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

określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Domu 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach i określenia miesięcznego wynagrodzenia. 

 

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

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

wynagrodzenia. 

 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 r. 

 

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

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                                 

w 2022 r.  

 

5. 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”. 

 

          Zarząd Powiatu 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”. 

 

6. 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,  
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 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.  
 

             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,  
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 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.  

 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 

 

            Zarząd Powiatu 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 – wycofanych z użytkowania                                   

w Starostwie Powiatowym. 

 

8. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 5 stycznia 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                 

na 2022 rok. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXIX/404/2022 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok. 

 

2. Rozpatrzenie wniosków: 

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

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

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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 zajęcie 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. 
 

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

 

            Zarząd Powiatu postanowił o przyjęciu ewidencji nieruchomości zasobu Powiatu, 

według stanu na 31.12.2021 r. 

 

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

od serca – reaktywacja”. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach,                    

postanowił dofinansować kwotą 1500 zł zakup materiałów bawełnianych i wypełnień 
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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. 

 

5. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Fiat Siena i jego fizyczna likwidacja. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 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), 

przez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego.  

 

6. 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. 
 

             Zarząd Powiatu 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.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 20 stycznia 2022 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

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

Budżetowej na 2022 r. Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                    

w Uchwale Budżetowej na 2022 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

leasingowych. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                     

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 
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4. Przyjęcie analizy poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                                      

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 

Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli                                     

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela                      

w Powiecie Siedleckim.  

 

           Zarząd Powiatu przyjął przedłożoną analizę poniesionych w 2021 r. wydatków                             

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których 

mowa w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 Karty 

Nauczyciela w Powiecie Siedleckim.  

 

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                        

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2021 r. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki w 2021 r.  

Zarząd powyższe sprawozdanie postanowił przekazać do: 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 Rady Powiatu w Siedlcach, 

 Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach, 

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze, 

 Międzyzakładowej Komisji Nr 2864 Pracowników Oświaty, 

 Dyrektorów placówek oświatowych Powiatu. 

 

6. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu: 

 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim                               

o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 381 500 zł, ze  względu                        

na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

Lackim o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 138 000 zł,                              

ze względu na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

 Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o przekroczenie 1/12 

planu finansowego o kwotę 30 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

 Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach o przekroczenie 1/12 planu 

finansowego o kwotę 25 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 r. 
 

            Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych 

Powiatu:  

 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim                               

o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 381 500 zł, ze względu                         

na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

Lackim o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 138 000 zł,                                   

ze względu na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 
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 Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o przekroczenie 1/12 

planu finansowego o kwotę 30 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

 Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach o przekroczenie 1/12 planu 

finansowego o kwotę 25 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 r. 

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości  Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 91/5, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 34,                              

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                       

w miejscowości  Łysów (działka ewid. nr 1140) w celu budowy sieci gazu 

średniego ciśnienia, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka ewid. 

nr 503/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

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

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka ewid. 

nr 505/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 354/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 557 – obręb 

Grodzisk) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami,  

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W na działkę ewid. nr 1514/6                       

w miejscowości Wodynie”, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                     

w miejscowości Seroczyn (działki ewid. nr: 351, 405) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, 

 TRAKT Siedlce ul Sokołowska 161A/A3-026, w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków 

komunalnych w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1), 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączem w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 

326/4, 535, 366/27)”, 

 TASTA Siedlce ul Poniatowskiego 29, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6, 

 TASTA Siedlce ul Poniatowskiego 29, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1, 

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

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

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6, 

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

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

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                      

w miejscowości Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 118, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka 

ewid. nr 669/2) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 

778/4,  

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4,  

 w sprawie uzgodnienia rozwiązania odwodnienia planowanej do przebudowy 

drogi powiatowej nr 3640W w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt                           

i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec 

– węzeł „Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 561 + 440 do km ok. 580 

+ 190 z węzłem "Borki" o długości 18,750 km”, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 600/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                            

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 486/1, 

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

decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.227.2021 z dnia 26.10.                     

2021 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1786 

obręb Ozorów, 

 DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce, w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3629W 

na działkę ewid. nr 2017, 2019 w miejscowości Klimonty, gmina Mordy”, 

 Gminy Domanice, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                             

nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości  Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 91/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                       

w miejscowości  Łysów (działka ewid. nr 1140) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                         

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 503/3) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 354/2, 

356/1 na okres 20.01.2022 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 3662W                                          

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 505/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 354/2, 356/1 w terminie  

20.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 557 – obręb Grodzisk) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                                      

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                  

z drogi powiatowej nr 3648W na działkę ewid. nr 1514/6 w miejscowości 

Wodynie”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                     

w miejscowości Seroczyn (działki ewid. nr; 351, 405) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla budynków komunalnych w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 

1249/1), w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach                                      

nr D.6853.1.252.2021 z dnia 3.12.2021 r., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                        

z przyłączem w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27)”, 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.239.2021 

z dnia 5.11.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                        

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6 w terminie  20.01.         

2022 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1, w terminie  20.01.         

2022 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  Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie 
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przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny                             

na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6 na okres 20.01.2022 r. – 31.12.2047 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 3635W                                            

w miejscowości  Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny                              

na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1 na okres 20.01.2022 r. – 31.12.2047 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 3615W                                      

w miejscowości Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 118, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                                        

w miejscowości  Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4, na okres 20.01.2022 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 3647W                                       

w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4 w terminie  

20.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie zaopiniował rozwiązanie polegające na odprowadzeniu nadmiaru 

wód opadowych i roztopowych z rowów drogi powiatowej do istniejącego rowu 

melioracyjnego R-K9, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 600/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                            

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 486/1, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.227.2021 z dnia 

26.10.2021 r. w następujący sposób: 1) wycofuje się załącznik graficzny, 

zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 20 stycznia 2022 r., 

stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1786 

obręb Ozorów, określając parametry techniczne, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3629W na działkę ewid. nr 2017, 2019 w miejscowości Klimonty, 

gmina Mordy”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                          

w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami.  
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8. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Mokobodach wraz                      

z Parafią Św. Jadwigi o dofinansowanie kosztów przejazdu mieszkańców z Powiatu 

Siedleckiego na obóz zimowy do Poronina w dniach 2.02 – 12.02.2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1000 zł przejazd mieszkańców                           

z Powiatu Siedleckiego na obóz zimowy do Poronina.  Obóz zorganizowany zostanie w terminie 

od 6.02 do 12.02. 2022 r. 

 

9. Rozpatrzenie prośby Redakcji Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 17 pucharów                                 

w plebiscycie dla najlepszych sportowców i trenerów 2021 r. ogłoszonym przez gazetę 

oraz pomoc w przygotowaniu uroczystej ceremonii ich wręczania. 
 

            Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w kwocie 1500 zł na zakup 17 szt. 

pucharów, jako nagród w plebiscycie dla najlepszych sportowców i trenerów 2021 roku. 

Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenie pamiątkowych pucharów odbędzie się                             

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.  

 

10. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z Parafią pod 

wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie finansowe – 

opłacenie autobusu na wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego na zimowisko                            

w Czarnej Górze, w dniach 7 – 12 lutego br. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 5000 zł przejazd na zimowisko dla 

młodzieży z Powiatu Siedleckiego do Czarnej Góry. Zimowisko zorganizowane zostanie                             

w terminie od 7 do 12.02.2022 r. 

 

11. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Subaru Forester i jego fizyczna likwidacja. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Subaru Forester o nr rejestracyjnym WLS  

11871 z wartością początkową 600 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.  

 

12. Przyjęcie informacji rocznych przekazanych przez Zarząd Zlewni w Sokołowie Podl. 

ustalających wysokość opłaty stałej za usługi wodne: 

 Nr 751 ZZ Sokołów Podl., OS/2021, 

 Nr 759 ZZ Sokołów Podl., OS/2020, 

 Nr 807 ZZ Sokołów Podl., OS/2018. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął informacje roczne przekazane przez Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podl. ustalające wysokość opłaty stałej za usługi wodne: 

 Nr 751 ZZ Sokołów Podl., OS/2021, 

 Nr 759 ZZ Sokołów Podl., OS/2020, 

 Nr 807 ZZ Sokołów Podl., OS/2018. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2022 r. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXL/406/2022 w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r.  

 

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2022 r. 

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXL/407/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 r.  

 

15. Przyjęcie projektu 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. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt 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. 

 

16. Przyjęcie: 

 informacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk                               

w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                           

za 2021 r., 

 informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącej 

populacji bobrów na terenie Powiatu Siedleckiego. 
 

             Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                           

za 2021 r.  

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

Powiatu. 

Przyjął również: 

 informację Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk                           

w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 informację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącej 

populacji bobrów na terenie Powiatu Siedleckiego 

i skierował do Przewodniczącego Rady powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

17. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. 
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            Zarząd Powiatu przyjął informację przedłożoną przez kierownika PCPR w Siedlcach                   

o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r.  

 

18. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL                                               

o dofinansowanie zakupu medali dla uczestniczących w Turnieju Piłki Nożnej GOOL 

CUP 2022 dzieci i trenerów.  
 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup medali dla uczestników 

Turnieju Piłki Nożnej GOOL CUP 2022. Turniej zostanie rozegrany w dwóch terminach: 

 20 lutego br. w Kotuniu dla rocznika 2013, w dwóch kategoriach umiejętności: Liga 

Mistrzów i Liga Europy, 

 27 lutego br. w Kotuniu dla rocznika 2011, w jednej kategorii umiejętności. 
 

19. Przyjęcie propozycji dotacji celowej dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu 

Siedleckiego. 

 

           Zarząd Powiatu zaakceptował kwotę proponowanej dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Siedleckiego dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego na 2022 r.                            

w wysokości 50000 zł. 

 

20. Zapoznanie z informacją dotyczącą występowania ASF na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się informacją zawartą w piśmie nr RŚ.6142.1.2022 z dnia 

19 stycznia 2022 r. dotyczącą występowania ognisk ASF na terenie Powiatu Siedleckiego.                     

 

21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody                    

na zbycie nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                   

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 lutego 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/408/2022 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/409/2022 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r.  
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3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/410/2022 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r.   

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                               

w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/411/2022 w sprawie przyjęcia planu 

wydatków rzeczowych na zadania w 2022 r.  

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym                           

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/412/2022 w sprawie udzielenia dotacji 

celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

6. Rozpatrzenie prośby kierownika PCPR w Siedlcach o przekroczenie 1/12 planu 

finansowego o kwotę 68 906 zł, ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2021 r.  

 

            Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu środków finansowych dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, powyżej 1/12 planu finansowego jednostki w kwocie 

68 905,52 zł celem dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.  

 

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Volkswagen Polo i jego fizyczna likwidacja. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Polo o nr rejestracyjnym                  

LBI  25133 z wartością początkową 400 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.  

 

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Volkswagen Golf III i jego fizyczna likwidacja. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Golf III o nr rejestracyjnym                  

BIA 47SP z wartością początkową 550 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.  
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9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty kwoty 11 359 zł za usunięcie z drogi                             

i parkowanie pojazdu marki Daewoo Tico o nr rejestracyjnym SDZ 3590. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności w kwocie 11 359 zł,                   

za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Daewoo Tico, nr rejestracyjny SDZ 3590. 

Należność rozłożono na  38 rat, w tym: 

 37 rat płatnych po 300 zł miesięcznie, 

 38 – ostatnia rata płatna w kwocie 259 zł. 

 

10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji środka trwałego. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację środka trwałego „Magazyn na materiały 

drogowe” o numerze inwentarzowym I/104-1/1/5/11 i wartości początkowej 9 671,47 zł, 

poprzez dokonanie jego rozbiórki oraz zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach po dokonaniu jego fizycznej likwidacji. 

 

11. Przyjęcie informacji z wykorzystania przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych (odśnieżanie). 

 

         Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu przeanalizuje informację z wykorzystania przez 

gminy I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

(odśnieżanie), po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień z Wydz. Dróg dotyczących zgodności 

zapisu przedłożonej informacji z podpisanym porozumieniem z gminami (dot. wynagrodzenia 

oraz paliwa). 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLI/413/2022 w sprawie wyrażenia opinii                           

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie wydania opinii do odstępstwa od warunków technicznych 

polegających na zaprojektowaniu zjazdu z drogi powiatowej nr 3639W                               

na działkę prywatną o pochyleniu od 5% do 15%, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid.                      

nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18/1 obręb Kaczory, 

 Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce (działka ewid. nr 665) 

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie,                              

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Januszówka, Dziewule (działki  ewid. nr: 385, 394 

– obręb Januszówka, działki ewid. nr: 1221/1, 1234 – obręb Dziewule) w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi 

powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 299) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 172/2 obręb Domanice Kol., 



35 
 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działki ewid. nr: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                         

nr 42/14 obręb Błogoszcz, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                     

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650) w celu budowy instalacji 

gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 666/3, 

 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 (działki ewid. 

nr: 597/7, 535, 332/23, 366/27) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do budynków na działkach ewid. nr: 366/13, 366/14, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 509/3, 509/1 – 

obręb Zbuczyn) w celu budowy sieci 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 3636W (działka ewid. nr 509/1 – obręb 

Zbuczyn) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej - przyłącza,  

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże (działka ewid. nr 285) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

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

w imieniu którego wystąpił GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie,                              

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Gostchorz, Okniny, Radomyśł, Zabłocie w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.                        

nr 458) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 63/5, 62/1 obręb 

Gostchorz, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 724) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 640/1.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zaakceptował projekt odpowiedzi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                         

i Autostrad w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Usług Technicznych 

INTERCOR sp. z o.o. w Zawierciu, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid.                     

nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18/1 obręb Kaczory, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu lokalizacji napowietrznej 
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telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Januszówka, Dziewule (działki  ewid. nr: 385, 394 

– obręb Januszówka, działki ewid. nr: 1221/1, 1234 – obręb Dziewule) w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi 

powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 299) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 172/2 obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działki ewid. nr: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

42/14 obręb Błogoszcz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na  zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                     

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650) w celu budowy instalacji 

gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 666/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 597/7, 535, 332/23, 366/27) w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków na działkach ewid. 

nr: 366/13, 366/14, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. 

nr: 509/3, 509/1 – obręb Zbuczyn) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 509/1 – obręb Zbuczyn) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                  

w technologii światłowodowej - przyłącza,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 109 w terminie  25.02.2022 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 Przywory Duże (działka ewid. nr 285) poprzez umieszczenie 

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

109 na okres 25.02.2022 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 dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Gostchorz, Okniny, Radomyśł, Zabłocie w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 

458) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 63/5, 62/1 obręb 

Gostchorz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 724) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 640/1.  

 

14. Przyjęcie informacji: 
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 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                       

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników                               

w 2021 r., 

 o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2021 r., 

 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem 

lasami. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                       

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników                               

w 2021 r., 

 o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2021 r., 

 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r.  

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

Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął również informację: 

 na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem 

lasami   

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 

15. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji Rady Powiatu. 

 

16. Przyjęcie informacji rocznych przekazanych przez Zarząd Zlewni w Sokołowie Podl. 

ustalających wysokość opłaty stałej za usługi wodne: 

 Nr 623 ZZ Sokołów Podl., OS/2022, 

 Nr 628 ZZ Sokołów Podl., OS/2022. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął informacje roczne przekazane przez Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podl. ustalające wysokość opłaty stałej za usługi wodne: 

 Nr 623 ZZ Sokołów Podl., OS/2022, 

 Nr 628 ZZ Sokołów Podl., OS/2022. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 7 lutego 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLII/414/2022 w sprawie wyrażenia zgody                      

na zawarcie umowy użyczenia. 

                                                                                                 STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 


