
Protokół Nr CXLIX/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 30 marca 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CXLVIII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 25 marca 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres 

styczeń-grudzień 2021 roku”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu 

Siedleckiego za 2021 rok”. 

7. Zapoznanie z wyciągiem z operatu szacunkowego informującym o odszkodowaniu                     

z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości – działka nr 599                        

o pow. 0,7464 ha z obrębu Rudnik Duży, gmina Wodynie. 

8. Rozpatrzenie prośby Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wynajęcia miejsca postojowego przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych druków ścisłego 

zarachowania. 

10. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o współfinansowanie 

zakupu samochodu osobowego typu SUV. 

11. Rozpatrzenie prośby Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego o pomoc finansową w opłacie za 30 obiadów podczas Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 22.04.2022 r.  



12. Rozpatrzenie prośby Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o ufundowanie nagród dla 

finalistów eliminacji powiatowych XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

13. Rozpatrzenie prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Ług o dofinansowanie 

organizacji Jubileuszu 100-lecia powstania jednostki. 

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie o pomoc finansową                         

w zakupie nagród dla uczestników biegu w ramach Festynu Majowego z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 

15. Zapoznanie z informacją zawartą w piśmie Starosty Oberhavel przesłanym do Starosty 

Siedleckiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zerwania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Miastem Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim w Federacji 

Rosyjskiej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

18. Uzgodnienie koncepcji włączenia projektowanej ul. Śniadeckiej do ul. Siedleckiej 

(droga powiatowa nr 3604W) w miejscowości Kotuń oraz wyrażenie zgody na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomości nr 1249/1 obręb Kotuń. Podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

19. 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 3654W                                       

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

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 2, 

 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 3666W                                       

w miejscowości  Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 110, 

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

ELINVEST Siedlce ul. Mieszka I 6/11 w sprawie zadysponowania pasa 



drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 654/1, 

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

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki)                     

w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 80/2 - obręb 

Borki Kosiorki) poprzez umieszczenie podbudowy słupowej dla napowietrznej 

linii telekomunikacyjnej światłowodowej, 

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

drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr 1065/1 - obręb Wólka 

Wiśniewska) w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr 1065/1 - obręb 

Wólka Wiśniewska) poprzez umieszczenie podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej, 

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

drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 299 - obręb Karcze, działka ewid. 

nr 641/3 – obręb Tchórzew) w celu budowy kanalizacji kablowej wraz                                  

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

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

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

Karcze, działka ewid. nr 641/3 – obręb Tchórzew) poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 58 obręb 

Seroczyn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 117/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 390 

obręb Wilczonek, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 87) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 76/6 obręb 

Błogoszcz, 

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

Rakowiec (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie sieci wodociągowej – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

 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 studni telekomunikacyjnej kablowej,  

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 654) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 189/11 w miejscowości Nowe Opole, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działka ewid. nr 994/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 994/4 

obręb Mokobody, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W obręb Dąbrówka Stany (działka ewid. 

nr 583) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 769/12, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. 

nr 583 – obręb Dąbrówka Stany, działka ewid. nr 806 – obręb Czerniejew) w 

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

kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 769/12, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 543 

– obręb Stok Lacki)  w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 

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

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 – obręb Stok 

Lacki) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 447/7, 



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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości                     

Mordy (działka ewid. nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2739/2,  

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2739/2, 

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

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1)                  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 919/4, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości                     

Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 919/4,  

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

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

Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1219,  

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

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564)                      

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1219, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb Strzała (działka ewid. nr 361) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 158/10, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                      

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 188, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur Siedlce ul. Ogińskich 25,                           

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 



(działka ewid. nr 361 – obręb Strzała) w celu prowadzenia robót polegających 

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

działce ewid. nr 158/10, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory 

(działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Kaczory (działka ewid. nr 380/1) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem 

energetycznym pompowni ścieków, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, gmina Paprotnia, miejscowość Łęczycki, Pluty, Podawce”, 

 PWiK w Siedlcach w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3635W obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej – włączenie do istniejącej sieci, 

 o ustalenie prawa własności do dwóch drzew rosnących w miejscowości 

Mroczki, gm. Wiśniew. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

21. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

22. Udzielenie odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Skarg Wniosków i Petycji 

dotyczące skargi mieszkańca Pruszyna. 

23. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXLVIII/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 25 marca 2022 r.  



Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/424/2022 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres styczeń-grudzień 2021 roku” (zał. nr 1). 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres styczeń-grudzień 

2021 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/425/2022 w sprawie 

przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego                                

za 2021 rok” (zał. nr 2). Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach                                     

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne               

z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”  w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/426/2022 w sprawie 

przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 3). 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/427/2022 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2021 rok” (zał. nr 4). 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia 

Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 



Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wyciągiem z operatu szacunkowego informującym                     

o odszkodowaniu z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości – działka 

nr 599 o pow. 0,7464 ha z obrębu Rudnik Duży, gmina Wodynie (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy na wynajęcie 

miejsca postojowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach na okres jednego 

roku, tj. na czas określony od dnia 1.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r., ustalając czynsz                                

w wysokości 120 zł netto miesięcznie (zał. nr 6).  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji ilościowej druków 

ścisłego zarachowania Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajdujących się w Wydziale 

Dróg, wymienionych we wniosku Zespołu Inwentaryzacyjnego nr 2 z dnia 31.12.2021 r.                           

po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez zniszczenie w niszczarce (zał. nr 7).  

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach                  

(zał. nr 8), przy jednym głosie wstrzymującym – radnego Edwarda Kokoszki, postanowił                         

o współfinansowaniu zakupu samochodu osobowego typu SUV. Samochód wykorzystywany 

będzie przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 

Skutki finansowe – 30 000 zł. 

 

Ad. pkt 11 

        Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego (zał. nr 9), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu                         

30 obiadów podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 22.04.2022 r. Zarząd nie ma 

możliwości dofinansowania powyższego zakupu. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać 10 zestawów gadżetów 

promocyjnych Powiatu Siedleckiego dla finalistów eliminacji powiatowych XLV edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” 



(zał. nr 10). Finał eliminacji na szczeblu powiatowym odbędzie się 31 marca br. w budynku 

Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, przy ul. Żytniej 39. 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu z uwagi na brak podstaw prawnych (zał. nr 11), jednogłośnie 

postanowił nie dofinansowywać organizacji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dąbrówce Ług.    

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup nagród 

uczestnikom biegu organizowanego w ramach Festynu Majowego z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją zawartą w piśmie Starosty Oberhavel 

przesłanym do Starosty Siedleckiego w dniu 25 marca br. (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/428/2022 w sprawie 

zerwania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Miastem 

Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej (zał. nr 14). 

Uchwałę powyższą Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu                        

z prośbą o zapoznanie radnych Powiatu. 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/429/2022 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował koncepcję włączenia 

projektowanej ul. Śniadeckiej do ul. Siedleckiej (droga powiatowa nr 3604W) w miejscowości 

Kotuń.  



          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/430/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                       

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

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                       

w miejscowości  Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 110, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

(obręb Dąbrówka Stany - działka ewid. nr 570/2) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 654/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki) w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii światłowodowej w terminie 30.03.2022 r.  ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki) poprzez umieszczenie podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na okres 30.03.2022 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 3634W (działka ewid. 

nr 1065/1 - obręb Wólka Wiśniewska) w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii światłowodowej w terminie 30.03 – 1.04.2022 r.  ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. 

nr 1065/1 - obręb Wólka Wiśniewska) poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na okres 



1.04.2022 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 3641W (działka ewid. 

nr 299 - obręb Karcze, działka ewid. nr 641/3 – obręb Tchórzew) w celu budowy 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej                           

w terminie 30.03 – 5.04.2022 r.  ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. 

nr 299 - obręb Karcze, działka ewid. nr 641/3 – obręb Tchórzew) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej na okres 5.04.2022 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 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 58 obręb 

Seroczyn, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 117/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 390 

obręb Wilczonek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 87) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 76/6 obręb 

Błogoszcz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                           

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

polegających na budowie sieci wodociągowej – włączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej w terminie 30.03.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 509/1 – obręb Zbuczyn) w celu budowy studni 

telekomunikacyjnej kablowej,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                        

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 654) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 189/11 w miejscowości Nowe Opole w terminie 4-5.04.2022 r. 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                       

nr 3611W (działka ewid. nr 994/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 994/4 obręb Mokobody określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W obręb 

Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 769/12 na 

okres 6.04.2022 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 3646W 

(działka ewid. nr 583 – obręb Dąbrówka Stany, działka ewid. nr 806 – obręb 

Czerniejew) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 769/12                   

w terminie 31.03-6.04.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok 

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

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 445/7 w terminie 31.03.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 543 – obręb Stok Lacki) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 447/7 na okres 31.03.              

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 3622W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 



2739/2 na okres 12.04.2022 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 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2739/2 w terminie 12.04.2022 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                       

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 919/4 w terminie 11.04.2022 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                       

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 919/4 na okres 11.04.2022 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 3662W                                        

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1219 na okres 11.04.2022 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 3662W                                        

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

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1219 w terminie 11.04.2022 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb Strzała 

(działka ewid. nr 361) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 158/10 na okres 1.04.2022 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 3615W                                      

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 188, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361 – obręb Strzała) w celu prowadzenia robót polegających 

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

działce ewid. nr 158/10 w terminie 1.04.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                        

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 107 w terminie 5.05.2022 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Kaczory 

(działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107 na okres 5.05.2022 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, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni 

ścieków, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, gmina 

Paprotnia, miejscowość Łęczycki, Pluty, Podawce” w zakresie objętym decyzją 

Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.231.2021 z dnia 16.03.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej – 

włączenie do istniejącej sieci na okres 30.03.2022 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, 



 uznał, że prawo własności do drzew rosnących w miejscowości Mroczki przy 

posesji nr 51B (działka ewid. nr 260/2 obręb Mroczki) należy do właściciela 

działki ewid. nr 260/2 obręb Mroczki, graniczącej z drogą powiatową                              

nr 3655W. 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLIX/431/2022 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 21 

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

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował treść pisma przygotowanego przez 

Wydział Dróg – pismo nr D.273.46.2021, w sprawie skargi przekazanej do Zarządu Powiatu              

w Siedlcach przez Pana Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

w Siedlcach pismem nr OR.1510.1.2.2022 z dnia 29 marca br., dotyczącej odcięcia dojazdu 

(zjazdu) do działki nr 316/10 w miejscowości Pruszyn k. Siedlec (zał. nr 20).  

 

Ad. pkt 23 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                            STAROSTA 

Na tym protokół zakończono                                                    /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 


