
Protokół Nr CLXIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 lipca 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 CLXII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

29 czerwca 2022 r.  

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

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinka 

drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego. 

6. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

o zwiększenie środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań za działki. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie uregulowania własności części pasa drogowego 

ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole, zajętego pod drogę gminną, 

 zapoznanie się z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2  

w odniesieniu do wniosku Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu  

o pogłębienie i udrożnienie rowów przy drodze powiatowej nr 3667W na 

odcinku Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 TRAKT - działającej z upoważnienia Wójta Gminy Kotuń  

o zaopiniowanie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3659W  

w zakresie geometrii i odwodnienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej w miejscowości Żdżar, od drogi powiatowej nr 3659W do drogi 

gminnej nr 360338W”, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, 

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont Gaz z siedzibą w Siedlcach, ul. 

Garwolińska 3, lok 2, 08-110 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej 3615W w miejscowości Kownaciska (działka 



ewid. nr 236), gmina Suchożebry, w celu budowy przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 405/2, 

 Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W, działka ewid. 

nr 747, 733 – obręb Lipiny gm. Przesmyki, poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, o powierzchni 

8,61 m2, na okres 15.07.2022 r. – 31.12.2048 r., 

 KROBE Sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W działka ewid. nr 747, 733 

– obręb Lipiny, gm. Przesmyki w celu budowy kanalizacji kablowej wraz  

z przyłączami w technologii światłowodowej, o powierzchni 277,23 m2,  

w terminie 14.07.2022 r. – 15.07.2022 r., 

 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W, w miejscowości Strzała, gmina 

Siedlce (działka ewid. nr 361), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nN, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 360/1,  

o powierzchni  1,1 m2, na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119 Siedlce w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała, gmina 

Siedlce (działka ewid. nr 361), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 360/1, o powierzchni  1,1 m2, w terminie 19.07.2022 r., 

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504), gmina 

Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 110, o powierzchni 0,46 m2, 

na okres 22.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 Mont-Gaz, ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. 

nr 504), gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 110, o powierzchni 4,0 m2, w terminie 22.07.2022 r., 



 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie, gmina 

Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1514/6,  

o powierzchni  1,21 m2 , w terminie 02.09.2022 r.– 31.12.2052 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119 Siedlce w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W  

w miejscowości Wodynie, gmina Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1514/6,  

o powierzchni  11,21 m2, w terminie 02.09.2022 r., 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. 457  – obręb Dąbrowa, 

gmina Przesmyki, działki ewid. 676  – obręb Tokary, gmina Korczew, działki 

ewid. 650  – obręb Korczew, gmina Korczew), w celu umieszczenia linii 

kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV GPZ Korczew 

kierunek Przesmyki wraz z kablem światłowodowym, o powierzchni 469,47 m2, 

w terminie 02.08.2022 r - 31.12.2052 r., 

 ELEKTRO- SILVER Sp. z o.o., ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. nr 457– 

obręb Dąbrowa gm. Przesmyki, działki ewid. nr 676– obręb Tokary, gmina 

Korczew, działki ewid. nr 650– obręb Korczew gmina Korczew w celu 

przeprowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 15kV z pola 

rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz  

z kablem światłowodowym, o powierzchni 2683,66 m2, w terminie 13.07.                   

2022 r. – 02.08.2022 r., 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ewid. 291/1) na teren 

działki ewid. nr 188/5 w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 1217,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 463/3 

obręb Stok Lacki - Folwark, gmina Siedlce, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka nr ewid. 361, 341/20) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

341/21 obręb Podnieśno, gmina Suchożebry, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3671W 

(działka nr ewid. 715,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578/5, 

577/8 obręb Wielgorz, gmina Mordy, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka nr ewid. 1750,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1663/3 

obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, 

 Domtel Telecom ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka ewid. nr 285 - obręb 

Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 Domanice-Kolonia, gmina Domanice 

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – 

linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

(działka ewid. nr 202/2, 202/1, 244 – obręb– obręb Laskowice, gmina Korczew) 

w celu budowy telekomunikacyjnej  kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

działka ewid. nr 282/1, 313/1, 384/1, 379/1, 387/1, 380/1, 283/1, 38/5, 38/3, 

35/3, 34/7, 34/4, 33/21, 33/19 - obręb Mościbrody, gmina Wiśniew, w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 Domtel Telecom ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka ewid. nr 300 - obręb 

Domanice-Kolonia oraz drogi powiatowej nr 3654W, działka ewid. nr 264/1, 

266/8, 307, 266/9 – obręb Domanice-Kolonia, gmina Domanice w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 Domtel Telecom ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce w sprawie zadysponowanie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, 3655W, 3652W działka ewid. nr 



1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice, gmina Domanice w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, 

z pełnomocnictwa którego wystąpił KRANZ-GAZ”, ul. Chopina 34, 17-300 

Siemiatycze w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

3617W w miejscowości Korczew, ul. Siedlecka (działka ewid. nr 96), gmina 

Korczew, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 570, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,  

08-119 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3917W w miejscowości Korczew (działka nr ewid. 96), gmina Korczew,                     

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego działkę ewid. nr 492/5 – budynek mieszkalny, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,  

08-119 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3926W w miejscowości Olędy (działka nr ewid. 82), gmina Mordy, w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

działkę ewid. nr 210 – budynek garażowy, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,  

08-119 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3638W w miejscowości Choja (działka nr ewid. 207), gmina Zbuczyn, w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

działkę ewid. nr 171/3 – budynek mieszkalny, 

 Okna Królewskie Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa w sprawie 

wyrażenia zgody na utwardzenie pasa terenu przeznaczonego w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi, przyległego do 

nieruchomości nr ewid. 283 i 285  w miejscowości Pruszyn, gmina Siedlce, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  

33-100 Tarnów, w imieniu wystąpił pracownik firmy „GAZ” Sp. z o.o. ul. Emilii 



Plater 12c, 05-870 Błonie w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w 

Siedlcach nr D.6853.1.8.2022 z dnia 02.02.2022 r.,  

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-

100 Tarnów, w imieniu której wystąpił pracownik firmy „GAZ” Sp. z o.o. ul. 

Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6853.1.9.2022 z dnia 02.02.2022 r., 

 STIMO NET Sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6, 38 - 400 Krosno  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

działka ewid. nr 651- obręb Cisie-Zagrudzie oraz działka ewid. nr 511/2 - obręb 

Nowa Dąbrówka, gm. Kotuń w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej napowietrznej LTC ADSS, na istniejącej i projektowanej 

(jedno stanowisko słupowe) podbudowie słupowej, 

 DOMTEL TELECOM ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej 3617W i 3618W, działka ewid. nr 2708/3, 2697/1, 

2697/2, 2708/2, 2714  - obręb Hołubla, gmina Paprotnia, poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej, o powierzchni 2,072  m2, na okres 25.07.2022 r. – 

31.12.2032 r., 

 DOMTEL TELECOM ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i 3618W, 

działka ewid. nr 2708/3, 2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla, gmina 

Paprotnia, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie 

słupowej, o powierzchni 518 m2, w terminie 25-26.07.2022 r., 

 Domtel Telecom ul. Wałowa 9/31, 08-110 Siedlce w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka ewid. nr 285 - obręb 

Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 Domanice-Kolonia, gmina Domanice 

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – 

linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja. 

 Mont Gaz, ul. Garwolińska, 3 lok. 2 w sprawie zadysponowania pasa drogowego  

drogi powiatowej  nr 3670W w miejscowości Mordy ul. Słowackiego (działka 

ewid. nr 2038), gmina Mordy, w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2043, 



 Mont Gaz, ul. Garwolińska 3, lok. 2 w sprawie zadysponowania pasa drogowego  

drogi powiatowej  nr 3670W w miejscowości Mordy, ul. Słowackiego (działka 

ewid. nr 2038), gmina Mordy, w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka nr ewid 826) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb 

Koszewnica, gmina Kotuń, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,  

08-119 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3634W (działka ewid. nr 1065/1) obręb Wólka Wiśniewska, gmina Wiśniew, 

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

zasilania nieruchomości - działka nr ewid 318, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W  

w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ewid. 1044/1), gmina 

Zbuczyn, w celu budowy przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. 

nr 414, 19 – budynek mieszkalny, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1007, 

obręb Łupiny, gmina Wiśniew, 

 Związku Komunalnego „Paprotnia” ul. Jana Pawła II 20, 08-107 Paprotnia  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W  

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 249/1) ul. 3 Maja, gm. Paprotnia,  

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej – dwa przejścia poprzeczne pod drogą 

na wysokości działek nr ewid. 245/2 i 246/2 oraz 264/2 i 265/2, 

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac związanych  

z odnowieniem krzyża przydrożnego w m. Pruszyn zlokalizowanego  

w chodniku drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 579/1) obręb – 

Pruszyn, 

 zapoznanie z petycją mieszkańców w sprawie dalszego remontu drogi 

powiatowej nr 3602W od m. Kępa do m. Koszewnica oraz budowy chodnika na 

odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pieńki. 



8. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o ufundowanie nagród w konkursach 

podczas festynu „Korczew dla Niepodległej”. 

9. Przyjęcie porozumienia o współpracy, dotyczącej organizacji imprezy promocyjno-

targowej: Dni Siedlec – XXVIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym  

i rozpatrzenie prośby wsparcie finansowe imprezy. 

10. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o sfinansowanie wydarzenia kulturalno – 

sportowego „Rozgrywki o puchar Starosty Siedleckiego i Wójta Gminy Korczew dla 

Niepodległej 2022”. 

11. Rozpatrzenie wniosku Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie  

o wsparcie finansowe dla hodowców koni podczas Dni Siedlec - XXVIII 

Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym – XVI Regionalnej Wystawie 

Zwierząt Hodowlanych. 

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd 

Oddziału Powiatowego w Siedlcach o ufundowanie nagród dla strażaków podczas 

zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP. 

13. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Wiśniew o dofinansowanie XIV Festiwalu Kuchni 

Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

14. Rozpatrzenie prośby Proboszcza Parafii św. Teresy w Siedlcach o dofinansowanie 

półkolonii dla dzieci z powiatu siedleckiego. 

15. Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie udziałów Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni 

Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

16. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Urząd Gminy  

w Wodyniach poniesionych w miesiącach: kwiecień i maj w związku z pobytem 

uchodźców z Ukrainy. 

17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 29 czerwca 2022 r.  



Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIII/455/2022 w sprawie  

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                    

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 1). 

Ad. pkt 4 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIII/456/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 2). 

Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIII/457/2022 w sprawie 

zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej na terenie powiatu 

mińskiego (zał. nr 3). 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami (zał. nr 4) jednogłośnie postanowił o zwiększeniu środków w budżecie 

powiatu o kwotę 300.000 zł w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 na wypłatę odszkodowań za 

działki, które na mocy prawa stały się własnością powiatu z przeznaczeniem na poszerzenie 

dróg powiatowych. 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:  

 wyrazić zgodę na wydzielenie z działki nr 671 położonej w ciągu ul. Pięknej  

w Nowym Opolu, będącej własnością Powiatu Siedleckiego, części działki zajętej 

pod drogę gminną oraz przekazanie prawa własności do niej w formie darowizny na 

rzecz Gminy Siedlce, pod warunkiem pokrycia kosztów podziału nieruchomości  

i kosztów sporządzenia aktu notarialnego przez Gminę Siedlce, 

 nie pogłębiać i udrażniać rowów przy drodze powiatowej nr 3667W,  z uwagi na 

planowany przebieg autostrady A2, przecinający drogę powiatową na odcinku 

Krzesk Majątek – Kośmidry,  

 zaopiniować pozytywnie włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3659W 

w zakresie geometrii do drogi powiatowej nr 3659W w zakresie geometrii  

i odwodnienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej  

w miejscowości Żdżar, od drogi powiatowej nr 3659W do drogi gminnej  

nr 360338W”, 



 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236), gmina Suchożebry, w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 405/2, 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W, działka ewid. nr 

747, 733 – obręb Lipiny gm. Przesmyki, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, o powierzchni 8,61 m2, na okres 

15.07.2022 r. – 31.12.2048 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W działka ewid. nr 

747, 733 – obręb Lipiny, gm. Przesmyki w celu budowy kanalizacji kablowej wraz  

z przyłączami w technologii światłowodowej, o powierzchni 277,23 m2,  

w terminie 14.07.2022 r. – 15.07.2022 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W, w miejscowości 

Strzała, gmina Siedlce (działka ewid. nr 361), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 360/1,  

o powierzchni 1,1 m2, na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości 

Strzała, gmina Siedlce (działka ewid. nr 361), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 360/1, o powierzchni  1,1 m2, w terminie 

19.07.2022 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504), gmina Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 110, o powierzchni 0,46 m2, na okres 22.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504), gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 110, o powierzchni 4,0 m2, w terminie 

22.07.2022 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Wodynie, gmina Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu umieszczenia 



energetycznego przyłącza kablowego nN, zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 1514/6, o powierzchni  1,21 m2 , w terminie 02.09.2022 r.– 31.12.2052 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Wodynie, gmina Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1514/6, o powierzchni  11,21 m2, w terminie 

02.09.2022 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. 457  

– obręb Dąbrowa, gmina Przesmyki, działki ewid. 676  – obręb Tokary, gmina 

Korczew, działki ewid. 650  – obręb Korczew, gmina Korczew), w celu 

umieszczenia linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV GPZ 

Korczew kierunek Przesmyki wraz z kablem światłowodowym, o powierzchni 

469,47 m2, w terminie 02.08.2022 r - 31.12.2052 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. nr 

457– obręb Dąbrowa gm. Przesmyki, działki ewid. nr 676– obręb Tokary, gmina 

Korczew, działki ewid. nr 650– obręb Korczew gmina Korczew w celu 

przeprowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 15kV z pola 

rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz  

z kablem  światłowodowym, o powierzchni 2683,66 m2, w terminie 13.07.2022 r. – 

02.08.2022 r., 

 pozytywnie uzgodnić projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego  

z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ewid. 291/1) na teren działki ewid. nr 

188/5 w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew”, 

 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 1217,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 463/3 obręb 

Stok Lacki - Folwark, gmina Siedlce, 

 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka nr ewid. 361, 341/20) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

341/21 obręb Podnieśno, gmina Suchożebry, 

 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3671W 

(działka nr ewid. 715,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578/5, 577/8 

obręb Wielgorz, gmina Mordy, 



 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka nr ewid. 1750,) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1663/3 

obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka 

ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 Domanice-Kolonia, 

gmina Domanice w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE 

Dystrybucja, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka 

ewid. nr 202/2, 202/1, 244 – obręb– obręb Laskowice, gmina Korczew) w celu 

budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W działka 

ewid. nr 282/1, 313/1, 384/1, 379/1, 387/1, 380/1, 283/1, 38/5, 38/3, 35/3, 34/7, 34/4, 

33/21, 33/19 - obręb Mościbrody, gmina Wiśniew, w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka 

ewid. nr 300 - obręb Domanice-Kolonia oraz drogi powiatowej nr 3654W, działka 

ewid. nr 264/1, 266/8, 307, 266/9 – obręb Domanice-Kolonia, gmina Domanice  

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, 3655W, 

3652W działka ewid. nr 1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice, gmina 

Domanice w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE 

Dystrybucja, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3617W  

w miejscowości Korczew, ul. Siedlecka (działka ewid. nr 96), gmina Korczew, w 

celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 570, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W  

w miejscowości Korczew (działka nr ewid. 96), gmina Korczew, w celu budowy 



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

nr 492/5 – budynek mieszkalny, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3926W  

w miejscowości Olędy (działka nr ewid. 82), gmina Mordy, w celu budowy 

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

nr 210 – budynek garażowy, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W  

w miejscowości Choja (działka nr ewid. 207), gmina Zbuczyn, w celu budowy 

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

nr 171/3 – budynek mieszkalny, 

 wyrazić zgodę na utwardzenie pasa terenu przeznaczonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi, przyległego do 

nieruchomości nr ewid. 283 i 285  w miejscowości Pruszyn, gmina Siedlce, 

 zmienić decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.8.2022 z dnia 

02.02.2022 r.,  

 zmienić decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.9.2022 z dnia 

02.02.2022 r., 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W działka 

ewid. nr 651- obręb Cisie-Zagrudzie oraz działka ewid. nr 511/2 - obręb Nowa 

Dąbrówka, gm. Kotuń w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej napowietrznej LTC ADSS, na istniejącej i projektowanej (jedno 

stanowisko słupowe) podbudowie słupowej, 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3617W i 3618W, działka 

ewid. nr 2708/3, 2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714  - obręb Hołubla, gmina Paprotnia, 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami 

podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej, o powierzchni 2,072  m2, na 

okres 25.07.2022 r. – 31.12.2032 r., 

 zezwolić na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i 3618W, działka 

ewid. nr 2708/3, 2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla, gmina Paprotnia,  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej, o powierzchni 518 m2, 

w terminie 25-26.07.2022 r., 



 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, działka 

ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 Domanice-Kolonia, 

gmina Domanice w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE 

Dystrybucja, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego  drogi powiatowej  nr 3670W  

w miejscowości Mordy ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038), gmina Mordy,  

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 2043, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego  drogi powiatowej  nr 3670W  

w miejscowości Mordy, ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038), gmina Mordy,  

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka nr ewid 826) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb 

Koszewnica, gmina Kotuń, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka 

ewid. nr 1065/1) obręb Wólka Wiśniewska, gmina Wiśniew, w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości 

- działka nr ewid 318, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W  

w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ewid. 1044/1), gmina Zbuczyn, 

w celu budowy przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 414, 19 – 

budynek mieszkalny, 

 zezwolić na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1007, obręb 

Łupiny, gmina Wiśniew, 

 zezwolić na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W  

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 249/1) ul. 3 Maja, gm. Paprotnia,  

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej – dwa przejścia poprzeczne pod drogą na 

wysokości działek nr ewid. 245/2 i 246/2 oraz 264/2 i 265/2, 



 wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac związanych z odnowieniem krzyża 

przydrożnego w m. Pruszyn zlokalizowanego w pasie (chodniku) drogi powiatowej  

nr 3632W (działka ewid. nr 579/1) obręb – Pruszyn, 

 zapoznał się z petycją mieszkańców miejscowości Koszewnica, Kępa i Pieńki  

w sprawie dalszego remontu drogi powiatowej nr 3602W od m. Kępa do  

m. Koszewnica oraz budowy chodnika na odcinku od stacji kolejowej  

w m. Koszewnica do m. Pieńki. Petycja wpłynęła w miesiącu lipcu 2022 r., kiedy 

realizowane są inwestycje zaplanowane na rok bieżący, a remont ww. drogi 

powiatowej nie był przewidziany w budżecie powiatu na 2022 rok. Ostateczna 

decyzja w sprawie remontu drogi podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2023 rok. 

 

Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew (zał. nr 6), jednogłośnie 

postanowił o przyznaniu środków finansowych w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup 

nagród w konkursach o tematyce ekologicznej dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, 

organizowanych podczas festynu „Korczew dla Niepodległej” który odbędzie się w dniu  

7 sierpnia 2022 r. 

Ad. pkt 9    

       Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Porozumienia o współpracy, dotyczącej 

organizacji imprezy promocyjno-targowej: Dni Siedlec – XXVIII Międzynarodowe Dni 

z Doradztwem Rolniczym (zał. nr 7). Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe 

w wysokości 6.000 zł /z działu 900 rozdz. 90095 § 4210/ z przeznaczeniem na nagrody dla 

laureatów konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, organizowanych w ramach Dni Siedlec 

– XXVIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się w dniach  

10 – 11 września 2022 r. 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew (zał. nr 8), jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu upominków z logo Powiatu Siedleckiego za kwotę 7.000 zł, które 

zostaną wręczone uczestnikom wydarzenia kulturalno – sportowego pn. „Rozgrywki o puchar 

Starosty Siedleckiego i Wójta Gminy Korczew – Korczew dla Niepodległej 2022”, które 

odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2022 r. 

 



Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Hodowców Koni w Warszawie dotyczącą dofinansowania wynajęcia boksów dla koni podczas 

Dni Siedlec - XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym – XVI Regionalnej 

Wystawie Zwierząt Hodowlanych (zał. nr 9). Zarząd z uwagi na fakt, że zadanie powyższe nie 

jest zadaniem powiatu nie może przekazać środków finansowych na ten cel. 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 10) jednogłośnie postanowił o ufundowaniu 

pucharów, dyplomów i medali do kwoty 1.500 zł z dla strażaków ochotników za zajęcie trzech 

czołowych miejsc podczas zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP działających na 

terenie powiatu siedleckiego. Zawody planowane są w dniu 24 września 2022 r. 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Wiśniew (zał. nr 11) jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu pucharów, medali oraz nagród rzeczowych do kwoty 2.000 zł z dla 

uczestników IX biegu ulicznego podczas XIV Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym 

smakiem”, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2022 r. 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Proboszcza Parafii św. Teresy w Siedlcach  

o dofinansowanie półkolonii dla dzieci z powiatu siedleckiego (zał. nr 12). Zarząd 3 głosami 

„za”, 1 głosie „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” postanowił nie 

dofinansować w/w przedsięwzięcia, z uwagi na fakt, że w budżecie powiatu nie ma 

zabezpieczonych środków na organizację wypoczynku dla dzieci. 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o rozliczenie udziałów Powiatu 

Siedleckiego w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach w związku 

z wystąpieniem ze Spółdzielni (zał. nr 13). 

Zarząd jednogłośnie postanowił zwrócić się do Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny w Wodyniach o uzupełnienie dokumentów dotyczących rozliczenia zysków i strat 

za lata 2016 – 2022, stanu i zmian funduszu zasobowego i udziałowego za w/w okres oraz 

wskazanie na jakiej podstawie wyliczono kwotę 45.706,01 zł, którą zwrócono do Powiatu 

Siedleckiego. 



Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenia wydatkowania środków finansowych 

przez Urząd Gminy w Wodyniach w wysokości 10.076,91 zł poniesionych w miesiącach: 

kwiecień br. – 2.896,12 zł i maj br. – 7.180,79 zł w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy 

– Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 roku (zał. nr 14). 

Ad. pkt 17 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 15). 

Ad. pkt 18 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o maksymalnych stawkach za zajęcie 1m2 

pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwiększeniu stawek opłat: 

1) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: 

     - w odniesieniu dla pozostałych urządzeń - z kwoty 75 zł na kwotę 100 zł, 

2) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 

- w odniesieniu do obiektów budowlanych oraz reklam – z kwoty 5 zł na 10 zł 

i zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 

Pan Edward Kokoszka – radny Powiatu wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie ubytków 

w nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Żebrak, gmina Skórzec przy zjeździe z drogi 

wojewódzkiej na powiatową do miejscowości Trzciniec. Zarząd zaakceptował powyższy 

wniosek. 

                                                                                                    STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                            /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółowała: Monika Mróz 


