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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 15 LUTEGO DO 4 MARCA 2022 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 lutego 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. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                      

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

3. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 455) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 50/1, 

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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1221/1 - obręb Dziewule) 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 3636W (działka ewid. nr 1221/1 - obręb 

Dziewule) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 

1744, 1827 - obręb Zbuczyn) 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: 1805/2, 1016, 

1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 597/7, 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                     

nr 597/3 obręb Stok Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 237 – obręb                              

Zaliwie Piegawki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 295/4 – 

obręb Borki Sołdy, 
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 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości                    

Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających                       

na budowie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                   

na działce ewid. nr 203/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka 

ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 203/4, 

 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                     

Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5,  

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 91/5, 

 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 712) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 744, 

 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu                               

w Siedlcach z dnia 20.01.2022 r., 

 Orange Polska S.A. w sprawie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu 

sprawy w przedmiocie przeniesienia w części praw i obowiązków wynikających                          

z decyzji nr D.6852.108.2018 z dnia 25.06.2018 r., 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                       

nr 3626W w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 358) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – dwa przejścia 

poprzeczne pod drogą, 

 ITT Media Telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 42/16, 87) oraz Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej, z jednoczesnym wbudowaniem 3 szt. nowych słupów, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 

596/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 366/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa (działka ewid.              

nr 596/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 366/1, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia (rondo), 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, 
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 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Północna, 

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

udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu 

zlokalizowania podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego – tj. działkach ewid. nr: 340/2, 

340/4 w obrębie Radzików Oczki,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3611W (działki 

ewid. nr: 724, 825/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 825/4 - 

obręb Mokobody, 

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

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

nr 93/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 90, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

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

nr 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 90, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica (działka ewid. 

nr 775) w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 169/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica (działka ewid. 

nr 775) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 169/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy 

(działka ewid. nr 292/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                    

na działce ewid. nr 287, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy 

(działka ewid. nr 292/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 287, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działki ewid. 

nr: 427/1, 1228, 1404/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 424/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 424/2.  
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            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 455) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 50/1, 

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

nr 1221/1 - obręb Dziewule) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 21.02 - 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 3636W (działka ewid. 

nr 1221/1 - obręb Dziewule) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 25.02.2022 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 3638W (działki ewid. 

nr: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami                         

w terminie 21.02 - 9.03.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami na okres 9.03.2022 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 597/7, 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                      

nr 597/3 obręb Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 237 – obręb                              

Zaliwie Piegawki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 295/4 – 

obręb Borki Sołdy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                         

w miejscowości  Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomości na działce ewid. nr 203/4 w terminie 16.02.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                         

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie 

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

nr 203/4 na okres 16.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                          

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 
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nr 91/5 na okres 18.02.2022 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 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 91/5 w terminie 18.02.2022 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 712) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza zasilającego nieruchomość                                   

na działce ewid. nr 744 w terminie 25.02.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 sprostował omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 

20.01.2022 r. znak D.6852.5.2022, polegającą na wpisaniu na pierwszej stronie 

decyzji właściwego okresu jej obowiązywania tj. 20.01.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 wydał zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy w przedmiocie 

przeniesienia w części praw i obowiązków wynikających z decyzji                                       

nr D.6852.108.2018 z dnia 25.06.2018 r., której przedmiotem jest zezwolenie na 

umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki Folwark, w gminie Siedlce 

(działki ewid. nr: 1212/1, 1217), z firmy Orange Polska S.A. z siedzibą                            

w Warszawie na firmę Światłowód Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą                                      

w Warszawie, z jednoczesnym podziałem zajmowanej powierzchni pasa 

drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane                          

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w sposób 

następujący: 

1) infrastruktura Orange Polska S.A.: 0,35 m2, 

2) infrastruktura Światłowód Inwestycje: 9,78 m2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                       

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 358) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – dwa przejścia 

poprzeczne pod drogą, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                        

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 42/16, 87) oraz Pruszynek (działka 

ewid. nr 140) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej 

na istniejącej podbudowie słupowej, z jednoczesnym wbudowaniem 3 szt. 

nowych słupów, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                            

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 596/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/1 w terminie 16.02.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                          

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 596/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/1                    

na okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 
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pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia (rondo), 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Prymasa                                      

Stefana Wyszyńskiego, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Północna, 

 wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu 

zlokalizowania podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego – tj. działkach ewid. nr: 340/2, 

340/4 w obrębie Radzików Oczki,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3611W (działki 

ewid. nr: 724, 825/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.nr 825/4 - 

obręb Mokobody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                        

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90 na okres 

16.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                      

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 90 w terminie 16.02.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                        

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 775) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 169/3 w terminie 16.02.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 775) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 169/3                     

na okres 16.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                              

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

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 287 w terminie 17.02.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                           

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         
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na działce ewid. nr 287 na okres 17.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                          

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 424/2 na okres 16.02.2022 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 drogi powiatowej nr 3675W                      

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) w celu 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 424/2 w terminie 16.02.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem. 

 

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych (odśnieżanie). 
 

           Zarząd Powiatu przyjął informację z wykorzystania przez gminy z terenu Powiatu 

Siedleckiego, I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

(odśnieżanie). 

 

5. Przyjęcie informacji: 

 z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań drogowych                         

na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania 

zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2021, 

 nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2021 r. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

 z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań drogowych                            

na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości 

ofert i ostatecznych wyników za rok 2021, 

 nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2021 r.                              

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

merytorycznych Komisji. 

 

6. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego o współuczestnictwo Powiatu w organizacji XII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi mamy,                    

bo ryzyko upadków znamy”. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił ufundować za kwotę 1000 zł nagrody rzeczowe laureatom 

etapu powiatowego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci – 

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 25 lutego 2022 r. 

 

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

zadań publicznych w 2022 roku. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLII/415/2022 w sprawie wyboru ofert                                

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

 

2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

            Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego, 

na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w wysokości 20% stawki  

wynagrodzenia zasadniczego:   

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                     

w Stoku Lackim. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 marca 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLV/416/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXLV/417/2022 w sprawie dokonania zmian                           

w budżecie powiatu na 2022 rok. 

 

3. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry 

(działka ewid. nr 204/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 438/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry 

(działka ewid. nr 204/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

działce ewid. nr 438/1, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 291/1 - obręb 

Mościbrody) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 
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 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 291/1 - obręb Mościbrody) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                          

z przyłączami, 

 ITT Media Telekom Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770)                     

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – światłowodowej na 

istniejącej podbudowie słupowej, 

 STIMO NET ul. Prezydenta Koczorowskiego 6 Krosno w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W w miejscowości 

Bojmie (działka ewid.nr 319/1) w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej – światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej, 

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

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

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 712) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 744, 

 Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Siedlce w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej SN       

15 kV z kanalizacją kablową i teletechniczną, budowa sieci kablowej nn 0,4 kV, 

budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04 kV w miejscowościach: 

Wyczółki, Pieńki, Kolonia Mordy gm. Mordy”, 

 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 3936W w miejscowości Mogielnica 

(działka ewid. nr 222/6) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 141/13, 

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

ELMAZ Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę 

ewid. nr 158/10, 

 GREEN FOOD LOGISTIC sp. z o.o. Kownaciska w sprawie lokalizacji zjazdu 

z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 880) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 883 obręb Krześlinek, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem 

energetycznym pompowni ścieków, budowa przyłączy kanalizacji 

grawitacyjnej w miejscowości: Pliszki Koryciany, Krynki gm. Paprotnia”, 

 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 645, 



10 
 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 3655W 

(działka ewid. nr 283/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18 obręb 

Daćbogi, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 3636W 

(działka ewid. nr 283/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 509/3 

obręb Zbuczyn, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                     

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 303,   

 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 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 509/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 616, 

 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 3635W w miejscowości Grodzisk (działka 

ewid. nr 557) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 444, 

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

ELMAZ Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3632W (działka ewid. nr 140 – obręb Pruszynek) w celu budowy przyłącza 

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

207/8, 

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie w sprawie 

umieszczenia   w pasie drogowym słupów z tablicami informacyjnymi w ramach 

Projektu Współpracy pn. „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie”, 

 GREEN FOOD LOGISTIC sp. z o.o. Kownaciska w sprawie lokalizacji zjazdu 

z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 880) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 887 obręb Krześlinek, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                     

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 147/5, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz, 

 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) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej - przyłącza,  

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3932W (działki ewid. 

nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 42/14                               

w miejscowości Błogoszcz, 

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

w części decyzji nr D.6853.1.280.2021 z dnia 30.12.2021, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Głuchówek (działki 
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ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

na działce ewid. nr 160/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Głuchówek (działki 

ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 160/4, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3915W (działka ewid. 

nr 651) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648                                  

w miejscowości Kolonia Mordy, 

 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu gminy Siedlce, 

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

realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, 

przejście przez miejscowość Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do km 

22+056,61 o dł. 521,61 m”. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                          

w miejscowości Izdebki Kośmidry (działka ewid. nr 204/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 438/1 na okres 2.03.2022 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 3667W                                        

w miejscowości Izdebki Kośmidry (działka ewid. nr 204/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 438/1 w terminie 2.03.                      

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

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 80/2 – obręb Borki Kosiorki) oraz drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1 - obręb Mościbrody) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                             

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 2.03.2022 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 3633W (działka ewid. 

nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki) oraz drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1 – obręb Mościbrody) w celu budowy kanalizacji kablowej                                      

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 2.03.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                        

w miejscowości Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej – światłowodowej na istniejącej podbudowie 

słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W                               

w miejscowości Bojmie (działka ewid.nr 319/1) w celu budowy 
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telekomunikacyjnej linii kablowej – światłowodowej na istniejącej podbudowie 

słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

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

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                           

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712) poprzez umieszczenie 

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

744 na okres 3.03.2022 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, 

  pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową i teletechniczną, 

budowa sieci kablowej nn 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej 

kontenerowej 15/04 kV w miejscowościach: Wyczółki, Pieńki, Kolonia Mordy 

gm. Mordy”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W                       

w miejscowości Mogielnica (działka ewid. nr 222/6) w celu budowy przyłącza 

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

141/13, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                        

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) w celu budowy przyłącza 

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

158/10, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 880) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 883 obręb 

Krześlinek, określając parametry techniczne, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni 

ścieków, budowa przyłączy kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości: Pliszki 

Koryciany, Krynki gm. Paprotnia”, 

 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 645, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 3655W 

(działka ewid. nr 283/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18 obręb 

Daćbogi, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 3636W 

(działka ewid. nr 283/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 509/3 

obręb Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                     

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 303,   

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                          

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/1) w celu budowy przyłącza 
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elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 616 

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                              

w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 557) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 444 

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                         

(działka ewid. nr 140 – obręb Pruszynek) w celu budowy przyłącza 

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

207/8, 

 wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych                                 

tablic informacyjnych w ramach Projektu Współpracy pn. „Wspólnie-Aktywnie-

Lokalnie-Kulinarnie”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.                     

nr 880) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 887 obręb Krześlinek, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                     

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 147/5, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz, 

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

nr  1221/1 – obręb Dziewule) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

w technologii światłowodowej - przyłącza,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3932W (działki ewid. 

nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 42/14                                

w miejscowości Błogoszcz, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.280.2021 z dnia 30.12.2021 r. poprzez: 

zmianę zapisu w sentencji decyzji: „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, gmina 

Mordy”  na zapis: 

„zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W działka ewid. 

nr 350/4 – obręb Radzików Oczki, działka ewid. nr 181/3 – obręb Radzików 

Kornica, działka ewid. nr 729/3, 400/2 – obręb Radzików Stopki, gmina Mordy”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                         

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 160/4                                          

w terminie 7.03.2022 r. -, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                          

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                          

na działce ewid. nr 160/4 na okres 8.03.2022 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, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3915W (działka ewid. 

nr 651) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648                                  

w miejscowości Kolonia Mordy w terminie 21-23.03.2022 r. -, ustalił opłatę                       

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 pozytywnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu gminy Siedlce, w części obrębów geodezyjnych: 

Biel, Grubale, Osiny, Pruszyn, Pruszyn-Pieńki, Pustki, Stok Lacki, Stok Lacki-

Folwark, Ujrzanów, Żabokliki Kolonia, w zakresie zagospodarowania terenu 

przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych, 

 nie wniósł zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście 

przez miejscowość Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do km 22+056,61                           

o dł. 521,61 m. 

 

4. Przyjęcie projektu odpowiedzi dotyczącej zapłaty odszkodowania i wynagrodzenia                   

za bezumowne korzystanie z części nieruchomości.  

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował projekt odpowiedzi (pismo D.7021.12.12.2019)                             

na wezwanie do zapłaty odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w części 

nieruchomości. 

 

5. Przyjęcie Programu działania Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                                  

w Chlewiskach w 2022 r. 
 

            Zarząd  Powiatu przyjął Program działania Domu Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w 2022 r.  

 

6. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe wydania trzeciej bajki z cyklu bajek                             

o historii Stoku Lackiego. 

 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą o wsparcie finansowe wydania trzeciej bajki                        

z cyklu bajek o historii Stoku Lackiego. Zarząd Powiatu nie widzi możliwości dofinansowania 

powyższego wydania bajek.  

 

7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadania pt.: „Prowadzenie punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.”  

 

            Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z realizacji zadania pt.: „Prowadzenie punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.” 

 

8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadania pt.: „Prowadzenie punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.” 
 

            Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z realizacji zadania pt.: „Prowadzenie punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.” 

 

9. Rozpatrzenie prośby Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach                                     

o nienaliczanie odsetek od zwróconej po terminie kwoty 5 000 zł na realizację zadania 
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pn: Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych w roku 

2021. 

 

           Zarząd Powiatu nie widzi możliwości nienaliczania odsetek dla Powiatowego Szkolnego 

Związku Sportowego w Siedlcach od zwróconej po terminie kwoty 5 000 zł na realizację 

zadania pn: Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych w roku 

2021. 

 

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
 

11. Rozliczenie budżetu 2022 r. w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji oświatowej. 
 

             Zarząd Powiatu postanowił: 

 Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w: 

- SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie    1.584.848,00 zł, 

- PPPP w Stoku Lackim                                                                552.653,00 zł, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                      45.021,00 zł, 

- pozostała działalność                                                                      11.320,00 zł, 

w łącznej kwocie                                                                          2.193.842,00 zł.    

 Zwiększyć plan dotacji dla niepubl. MOW w Gostchorzy 

i Wojnowie o kwotę łączną dla wszystkich zadań                           139.099,00 zł   

ze środków własnych powiatu przyjmując za podstawę wielkość liczby danych statystycznych 

uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na 30.09.2021 r. 

 

12. Obliczenie dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek niepublicznych                                 

na 2022 r. prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 

wg metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Siedleckiego. 
 

             Zarząd Powiatu postanowił: 

 Zatwierdził wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg metryczki 

subwencji oświatowej na 2022 r: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Gostchorzy                  1.546,07 zł, 

- Sp. LO przy MOW w Gostchorzy                                                       1.391,46 zł, 

- Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Wojnowie                   1.546,07 zł, 

- Sp.LO przy MOW w Wojnowie                                                         1.391,46 zł 

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość 

dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego 

zgodnie z orzeczeniem. 

                - dotacja dla ucznia z Zespołem Aspergera                                          5.245,60 zł 

 Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg metryczki 

subwencji oświatowej na 2022 r.: 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy                            5.521,69 zł, 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie                              5.521,69 zł. 

 Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW                           

w wysokości 2.760,85 zł miesięcznie. 

 Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do 

kwot uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO. 
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 Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą 

uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 4 marca 2022 r. 

 

1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przeniesienia kolektora ściekowego do działki 

wnoszącego petycję obręb Błogoszcz, przekazanej do Zarządu Powiatu w Siedlcach  

przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwałą Nr XXIX/184/2022 z dnia 25 lutego br., 

przedłożonej Zawiadomieniem – pismo OR.152.1.1.2022 z dnia 25 lutego br.  

 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją dotyczącą przeniesienia kolektora ściekowego 

do działki wnoszącego petycję w obrębie Błogoszcz, przekazaną do Zarządu Powiatu                                    

w Siedlcach przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwałą Nr XXIX/184/2022 z dnia 25 lutego br., 

przedłożoną Zawiadomieniem - pismo OR.152.1.1.2022 z dnia 25 lutego br. Zarząd w związku 

ze stwierdzonymi brakami formalnymi występującymi w petycji postanowił wezwać 

składającego petycję do jej uzupełnienia, akceptując treść wezwania do usunięcia braków 

formalnych petycji przedłożonego przez Wydział Dróg.  

 

 

                                                                                                   STAROSTA 

                                                                                          /-/ Karol Tchórzewski 
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