
Protokół Nr CLXI/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 22 czerwca 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 CLX/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

15 czerwca 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

5. 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. 

6. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii pw.                         

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie finansowe wyjazdu młodzieży                       

z terenu powiatu na „wakacje z Bogiem” w Gródku. 

7. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                         

o wyposażenie drużyny Komendy Miejskiej PSP w sporcie pożarniczym wg. 

międzynarodowego regulaminu CTiF w stroje sportowe i materiały promujące Powiat.    

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2015 

z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie powiatu siedleckiego w ciągu dróg powiatowych udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.     

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów 

na drodze powiatowej Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 Wójta Gminy Domanice w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc Włościański oświetlenia 

ulicznego, 



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

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 597/7) w celu 

budowy przyłącza  elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego – działka ewid. nr 597/3, 

  w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 178/4 obręb Krzesk-

Majątek, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) w celu 

budowy szafki sterowania oświetleniem ulicznym, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 370 – obręb Izdebki 

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

budynek garażowy – działka ewid. nr 388/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Izdebki Wąsy (działka 

ewid. nr 370) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 388/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W (działka ewid. nr 866/1 – obręb Pieróg) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość – działka ewid. nr 271/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka ewid. 

nr 866/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 271/1, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 

1212/1 – obręb Stok Lacki Folwark) w celu prowadzenia robót polegających                 

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 385/4, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 1212/1 – obręb Stok 

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

zasilającego nieruchomość – działka ewid. nr 385/4, 

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

powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1)                         

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr1538/2, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości                     

Kaczory (działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/2,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid. nr: 535, 598/9 – obręb 

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

nieruchomość – działka ewid. nr 598/9, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki 

(działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 598/9, 

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

2MKP ENERGIA sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W 

(działka ewid. nr 379/2 – obręb Paprotnia) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków, 

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

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W obręb Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) w celu 

budowy przyłącza  elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania 

budynku mieszkalnego – działka ewid. nr 3278/2, 

 STIMO NET sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6 Krosno w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 



Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej światłowodowej napowietrznej LTC ADSS, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 188/5 

obręb Mościbrody, 

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

drogi powiatowej nr 3642W (działka ewid. nr 515/3 - obręb Tęczki) 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 3642W (działka ewid. nr 515/3 – obręb 

Tęczki) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 398 obręb 

Żuków, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działki ewid. nr: 25/2, 176 – obręb 

Suchodołek; 79/2, 1/2, 69 – obręb Suchodołek Wielki; działka ewid. nr 122/1 – 

obręb Wólka Biernaty) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego – działki ewid. nr: 410, 411, 

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

2MKP ENERGIA sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

(działka ewid. nr 770 – obręb Brzozów) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków, 

 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 3646W w miejscowości Kłódzie (działka 

ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego – działki ewid. nr: 197/1, 197/4, 

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

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3617W – działki 

ewid. nr: 3697/1, 2714, 2708/2, 2708/3, 1481/2 – obręb Hołubla, 3618W – 

działki ewid. nr: 634 – obręb Nakory, 445 – obręb Rzeszotków, 250, 93/1 – 

obręb Uziębły                          

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 125 mm, 110 mm oraz 63 

mm, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W, 2044W (działki ewid. nr: 96, 650 – 

obręb Korczew) poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV wraz                                     

z kanalizacją teletechniczną, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz 2044W 

(działki ewid. nr: 96, 650 – obręb Korczew) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją 

teletechniczną, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. nr 457 – obręb Dąbrowa) 

poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją 

teletechniczną, 

 Usługi Techniczno-Handlowe TASTA, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego SN 15 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 249/2, 

 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 24/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 509/1 – obręb 



Zbuczyn) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia 

działki ewid. nr 616, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 509/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 616, 

 ELEKTRO-SILVER sp. z o.o. ŁOMŻA ul. Łomżyńska 206, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Dąbrowa (działka 

ewid. nr 457) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

SN 15 kV  wraz z kanalizacją teletechniczną, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

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

nr 300/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 330, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr 300/1 – obręb Żdżar) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. 

nr 330, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Grodzisk (działka 

ewid. nr 557) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 444, 

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

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

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. 

nr 444, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 244/1 

obręb Gołąbek, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 626/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu                                

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633/3 w miejscowości Wyłazy, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 804) w miejscowości Wodynie w celu budowy przyłącza 

wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 1514/6, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz 

linii kablowej wraz z przyłączami, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) w celu budowy 

linii kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej 

i projektowanej podbudowie słupowej, słupów ŻNT 8,5 m, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, linii 

kablowej napowietrznej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

studni telekomunikacyjnych oraz szaf telekomunikacyjnych, 

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

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 438/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości                     

Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 438/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości                     

Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 205, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid.                             



nr 236) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 205, 

 BUDOINSTAL Węgrów ul. E. Orzeszkowej 37 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb Brzozów (działki ewid. nr: 287, 

770) w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, 

 w sprawie uzgodnienia wykonania miejsc postojowych na działkach ewid. nr: 

183/5, 183/6 w miejscowości Żabokliki.   

10. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Przedsiębiorstwa MIKST sp. z o.o. w Węgrowie                                

o wyrażenie zgody na przeniesienie na rzecz Powiatowego Banku Spółdzielczego                          

w Sokołowie Podl. praw z umowy podwykonawczej nr 2/Mokobody-Osiny 2022 z dnia 

5.04.2022 r. 

11. Zapoznanie z informacją Wydziału Dróg dotyczącą obowiązujących stawek za zajęcie 

pasa drogowego dróg powiatowych. 

12. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącym wniosku dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach o rozwiązanie stosunku pracy. 

13. Akceptacja wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2021 r. dyrektorowi Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

14. Wolne wnioski. 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 15 czerwca 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXI/453/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 1).  

 

Ad. pkt 4 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXI/454/2022 w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim         

(zał. nr 2). 

 



Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie 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 (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy 

Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił                    

o wsparciu kwotą 3500 zł wyjazd młodzieży z terenu powiatu siedleckiego na „wakacje                           

z Bogiem” w Gródku – dofinansowanie kosztów transportu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił o wyposażeniu drużyny Komendy 

Miejskiej PSP w sporcie pożarniczym wg. międzynarodowego regulaminu CTiF w stroje 

sportowe i materiały promujące Powiat. Zarząd postanowił przekazać: 

 koszulki z herbem Powiatu – 10 szt., 

 czapki z herbem Powiatu – 10 szt. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały nr XIII/84/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu siedleckiego w ciągu dróg powiatowych udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrzując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek, po zapoznaniu się z informacją 

Wydziału Dróg o przebiegu autostrady w pobliżu drogi Kośmidry – Krzesk 

Majątek, 



 wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3648W                     

w miejscowości Olszyc Włościański oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 597/7) w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego – działka ewid. nr 597/3, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 178/4 obręb Krzesk-

Majątek, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                      

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) w celu budowy szafki 

sterowania oświetleniem ulicznym, 

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

nr 370 – obręb Izdebki Wąsy) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek garażowy – działka ewid. nr 388/1 na okres 

22.06.2022 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 3641W                                           

w miejscowości Izdebki Wąsy (działka ewid. nr 370) w celu prowadzenia robót 

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

garażowy na działce ewid. nr 388/1 w terminie  22.06.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W (działka ewid. 

nr 866/1 – obręb Pieróg) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość – działka ewid. nr 271/1 na okres 22.06.2022 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 3605W                                         

w miejscowości Pieróg (działka ewid. nr 866/1) w celu prowadzenia robót 

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

garażowy na działce ewid. nr 271/1 w terminie  22-24.06.2022 r., ustalił opłatę 



za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 1212/1 – obręb Stok Lacki Folwark) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 385/4 w terminie  22.06.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

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

nr 1212/1 – obręb Stok Lacki Folwark) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość – działka ewid. nr 385/4 na 

okres 22.06.2022 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 3654W                                         

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

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/2 w terminie  22.06.2022 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) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1538/2 na okres 22.06.2022 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid. 

nr: 535, 598/9 – obręb Stok Lacki) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość – działka ewid. nr 598/9 na okres 

22.06.2022 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                               

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 598/9 w terminie  22.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W 

(działka ewid. nr 379/2 – obręb Paprotnia) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków (działka ewid. nr 366/2), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania budynku 

mieszkalnego – działka ewid. nr 3278/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                     

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej napowietrznej LTC ADSS, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 188/5 

obręb Mościbrody, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W (działka ewid. 

nr 515/3 - obręb Tęczki) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  23-24.06.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W (działka ewid. 

nr 515/3 – obręb Tęczki) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 24.06.2022 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 3662W 

(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 398 obręb 

Żuków, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działki ewid. 

nr: 25/2, 176 – obręb Suchodołek; 79/2, 1/2, 69 – obręb Suchodołek Wielki; 



działka ewid. nr 122/1 – obręb Wólka Biernaty) poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na 

okres 22.06.2022 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 3653W                     

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego – działki ewid. nr: 410, 411, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

(działka ewid. nr 770 – obręb Brzozów) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                        

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego – działki ewid. nr: 197/1, 197/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3617W – 

działki ewid. nr: 3697/1, 2714, 2708/2, 2708/3, 1481/2 – obręb Hołubla, 3618W 

– działki ewid. nr: 634 – obręb Nakory, 445 – obręb Rzeszotków, 250, 93/1 – 

obręb Uziębły                          

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 125 mm, 110 mm oraz                   

63 mm, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W, 2044W 

(działki ewid. nr: 96, 650 – obręb Korczew) poprzez umieszczenie linii kablowej 

SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na okres 28.06.2022 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 3617W oraz 

2044W (działki ewid. nr: 96, 650 – obręb Korczew) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją 

teletechniczną w terminie  22-28.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 

nr 457 – obręb Dąbrowa) poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV wraz 

z kanalizacją teletechniczną światłowodową na okres 8.07.2022 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 3635W                                         

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

polegających na budowie przyłącza kablowego SN 15 kV zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 249/2 w terminie  23.06.2022 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 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 24/2 na okres 23.06.2022 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 3636W (działka ewid. 

nr 509/1 – obręb Zbuczyn) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 616 na okres 22.06.2022 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 3636W                                         

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/1) w celu prowadzenia robót 

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

garażowy na działce ewid. nr 616 w terminie  22.06.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                            

w miejscowości Dąbrowa (działka ewid. nr 457) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV  wraz z kanalizacją 

teletechniczną w terminie 22.06 – 8.07.2022 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 Żdżar (działka ewid. nr 300/1) w celu prowadzenia robót 



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

mieszkalny na działce ewid. nr 330 w terminie 4.07.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. 

nr 300/1 – obręb Żdżar) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilenia działki ewid. nr 330 na okres 5.07.2022 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 3656W                                              

w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 557) w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalny na działce ewid. nr 444 w terminie 22.06.2022 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) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilenia działki ewid. nr 444 na okres 23.06.2022 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 3605W 

(działka ewid. nr 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 244/1 

obręb Gołąbek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 626/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633/3 w miejscowości Wyłazy                    

w terminie 27-28.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 804) w miejscowości Wodynie w celu budowy przyłącza 

wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 1514/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) 

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami oraz linii kablowej wraz z przyłączami, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) 

w celu budowy linii kablowej w technologii światłowodowej wraz                                                

z przyłączami na istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, słupów ŻNT 

8,5 m, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 132 – obręb Golice Kol., działka ewid. nr 699/1 – obręb Golice) 

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami, linii kablowej napowietrznej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, studni telekomunikacyjnych oraz szaf telekomunikacyjnych, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 438/1 w terminie 8.07.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                      

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 438/1 na okres 8.07.2022 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 3615W                                         

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 205 na okres 7.07.2022 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 3615W                                          

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 205 w terminie 7.07.2022 r., ustalił 



opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb Brzozów 

(działki ewid. nr: 287, 770) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji sanitarnej w terminie22.06-19.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie uzgodnił wykonanie miejsc postojowych na działkach ewid. nr: 

183/5, 183/6 w miejscowości Żabokliki.   

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przedsiębiorstwa MIKST sp. z o.o. w Węgrowie 

(zał. nr 8), jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podl. praw z umowy podwykonawczej nr 2/Mokobody-Osiny 

2022 z dnia 5.04.2022 r. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wydziału Dróg dotyczącą obowiązujących 

stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącym wniosku 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach o rozwiązanie stosunku pracy (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek (zał. nr 11) i postanowił                              

o przyznaniu nagrody rocznej za 2021 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach, w wysokości 13 038 zł brutto. 

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                        STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                              /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 



 


