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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 2 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2022 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 czerwca 2022 r. 

 

1. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                          

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026. 

 

           Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2022 – 2026. Autopoprawka polega na zmianie kwot dochodów w związku 

z uzyskaniem środków z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków finansowych                            

z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i związanych z nimi wydatków. Dokonano zwiększenia planu 

wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi 

powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

3615W do miejscowości Hołubla. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Rady Powiatu 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                               

o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przekazanego 

pismem OR.0022.19.2022 z dnia 26 maja br.  

 

2. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu dokonania zmian                    

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu 

Siedleckiego.  Autopoprawka polega na zmianie kwot dochodów w związku z uzyskaniem 

środków z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków finansowych  z Funduszu Pomocy 

dla Ukrainy i związanych z nimi wydatków. Dokonano zwiększenia planu wydatków 

majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 

3617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do 

miejscowości Hołubla. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Rady Powiatu Zarząd 

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

obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przekazanego pismem 

OR.0022.19.2022 z dnia 26 maja br.  

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 czerwca 2022 r. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 

              Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLVIII/449/2022 w sprawie wyrażenia opinii                      

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 
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             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLVIII/450/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg 

gminnych. 

 

3. Przyjęcie projektu odpowiedzi na petycję dotyczącą dojścia kolektora ściekowego do 

działki nr 138/2, obręb Błogoszcz. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął przygotowany przez Wydział Dróg projekt odpowiedzi                          

na petycję dotyczącą dojścia kolektora ściekowego do działki nr 138/2, obręb Błogoszcz.  

 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/2 obręb 

Pruszynek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3664W (działka 

ewid. nr 736/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 581/2 obręb 

Lipiny, 

 Gminy Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście 

poprzeczne pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Zamkowa, ul. Wodna, 

 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 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 528) w celu 

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

budynku (biblioteka), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. br 426/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1005/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 307) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 252/36, 

252/32 obręb Domanice Kol., 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. 

nr 602) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 387/4, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 438/1, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

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

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 205, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3, 



3 
 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3, 

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

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

obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej 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, 

obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 385 - obręb Januszówka) 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 3656W (działka ewid. nr 385 – obręb 

Januszówka) poprzez umieszczenie 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 3656W (działka ewid. nr 557 – obręb 

Grodzisk) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 557 - obręb Grodzisk) w celu 

budowy 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 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 

0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 581/3, 

  Gminy Suchożebry, w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 105) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 132 obręb Krynica, 

 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 3616W w miejscowości Strzała (działka 

ewid. nr 361) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 360/1 – budynek mieszkalny, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka ewid. nr 

129 – obręb Rogóziec) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek – działka ewid. nr 67) w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN wraz                                 

z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek – działka ewid. nr 67) poprzez 

umieszczenie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i studniami 

kablowymi światłowodowymi, 

 PRB Inż. BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. nr 455) w miejscowości 

Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3 – obręb 

Tchórzew) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3 - obręb Tchórzew) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                      

z przyłączami, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 170 obręb 

Zaliwie Piegawki, 

 „DINO POLSKA” ul. Ostrobramska 122 Krotoszyn, w sprawie lokalizacji 

zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 1418) do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb Broszków, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 3618W (działki ewid. nr: 2708/3, 

2697/1, 2708/2, 2714 – obręb Hołubla) w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie zaliczenia nadpłaty powstałej w wyniku wydania decyzji 

zmieniającej opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 

związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”, 

 Województwa Mazowieckiego w Warszawie, reprezentowanego przez Agencję 

Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa ul. Stawki 2A lok. 11, w sprawie umorzenia 

postępowania administracyjnego w części dotyczącej odmowy zaliczenia 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. do 

chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. - w 15 sprawach                              

z wniosku, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                      

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 361, 

 w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu, o zamontowanie barier 

ochronnych U-14a w ciągu drogi powiatowej nr 3661W po obu stronach 

przepustu pomiędzy miejscowościami Zaliwie - Szpinki i Wólka Proszewska 

oraz w miejscowości Zaliwie - Szpinki po jednej stronie przepustu, 
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 Gminy Kotuń, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3675W obręb Kotuń w miejscowości Józefin (działki ewid. nr 1228, 1404/1)                     

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci 

wodociągowej. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/2 obręb 

Pruszynek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W 

(działka ewid. nr 736/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 581/2 

obręb Lipiny, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                             

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście poprzeczne 

pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Zamkowa, ul. Wodna, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 528), w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania budynku 

(biblioteka), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. br 426/2), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1005/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 307) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 252/36, 

252/32 obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 387/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                       

w miejscowości  Stok Lacki (działka ewid. nr 538), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 438/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

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

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 205, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80), poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3 na okres 8.06.                   

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 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3                  

w terminie  8.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503), 
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poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na 

istniejącej podbudowie słupowej na okres 8.06.2022 r. – 31.12.2032 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 3635W 

(obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej w terminie  

8.06.2022 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 385 - obręb Januszówka) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  8-10.06.2022 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 385 – obręb Januszówka) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                          

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 10.06.2022 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 3656W (działka ewid. 

nr 557 – obręb Grodzisk) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 15.06.2022 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 3656W (działka ewid. 

nr 557 - obręb Grodzisk) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  8-15.06.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                       

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

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 581/3, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 105) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 132 obręb 

Krynica, określając parametry techniczne, 

 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 360/1 

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działka ewid. nr 129 – obręb Rogóziec) w celu budowy kanalizacji kablowej                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                        

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek 

– działka ewid. nr 67) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi 

światłowodowymi, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                        

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek 
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– działka ewid. nr 67) poprzez umieszczenie linii kablowej SN wraz                                       

z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi na okres 

29.06.2022 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 3618W (działka ewid. 

nr 455) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w terminie  26.06-12.08. 

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

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 641/3 – obręb Tchórzew) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                          

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 14.06.2022 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 3641W (działka ewid. 

nr 641/3 - obręb Tchórzew) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  9.06-14.08. 2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 170 obręb 

Zaliwie Piegawki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 

obręb Broszków, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 

3618W (działki ewid. nr: 2708/3, 2697/1, 2708/2, 2714 – obręb Hołubla) w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz                         

z przyłączami, 

 zaliczył nadpłatę powstałą w wyniku wydania decyzji zmieniającej                                  

opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń związanych z 

budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”, począwszy od dnia 3.12.2021 r. na poczet przyszłych należności od 

dnia 1.01.2023 r., 

 umorzył postępowanie administracyjne w części dotyczącej odmowy zaliczenia 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. 

do chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. - w 15 sprawach                             

z wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                      

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 361, 

 sprzedać wnioskodawcy drewno pozyskane z wycinki drzew rosnących                             

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Skutki finansowe 

-  20 641,86 zł brutto, 

 rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu                                             

o zamontowanie barier ochronnych U-14a w ciągu drogi powiatowej nr 3661W 

po obu stronach przepustu pomiędzy miejscowościami Zaliwie - Szpinki i Wólka 

Proszewska oraz w miejscowości Zaliwie - Szpinki po jednej stronie przepustu. 
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Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2023 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W obręb 

Kotuń w miejscowości Józefin (działki ewid. nr 1228, 1404/1) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej. 

 

5. Przyjęcie rozliczenia przez gminy z terenu powiatu siedleckiego pierwszej i drugiej 

transzy dotacji celowej z zakresu odśnieżania dróg powiatowych, za okres od 

15.11.2021 r. do 30.04.2022 r. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie przedłożone przez gminy z terenu powiatu 

pierwszej i drugiej transzy dotacji celowej z zakresu odśnieżania dróg powiatowych, za okres 

od 15.11.2021 r. do 30.04.2022 r.  

 

6. Zapoznanie z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLVIII/451/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu                     

na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach                       

o wsparcie organizacji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto koszt występu zespołu 

muzycznego podczas Jubileuszu 100-lecia Szkoły Niepublicznej w Borkach Wyrkach w dniu                     

15 czerwca br.   

 

8. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród laureatom XI Powiatowego 

Konkursu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego w GOK w Zbuczynie. 

 

           Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 2500 zł zakup nagród laureatom                      

XI Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego w GOK w Zbuczynie. 

Wręczenie nagród planowane jest w dniu 25 czerwca br. 

 

9. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o sfinansowanie zakupu 12 pucharów dla 

najlepszych klubów w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im. Tadeusza                              

i Zygmunta Strus zaplanowanym na 25 czerwca br. 

 

           Zarząd Powiatu postanowił sfinansować za kwotę do 900 zł zakup 12 pucharów dla 

najlepszych klubów w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im. Tadeusza i Zygmunta Strus 

zaplanowanym na 25 czerwca br. Zawody odbędą się w hali sportowej Zespołu Oświatowego 

w Nowych Iganiach. 

 

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
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    Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 czerwca 2022 r. 

 

1. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                          

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026. 

 

           Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2022 – 2026. Zmieniony projekt powyższej uchwały Rady Powiatu Zarząd 

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

obrady Rady, w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem OR.0022.20.2022.  

 

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

zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu 

Siedleckiego. Zmieniony projekt powyższej uchwały Rady Powiatu Zarząd Powiatu przyjął                     

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

w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem OR.0022.20.2022.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLX/452/2022 w sprawie dokonania zmian                          

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 22 czerwca 2022 r. 

 

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

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

w budżecie powiatu na 2022 r.   

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

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

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

3. 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. 
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            Zarząd Powiatu przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych                   

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie 

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu 

siedleckiego.  

 

4. 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. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy 

Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach postanowił o wsparciu kwotą 3500 zł 

wyjazd młodzieży z terenu powiatu siedleckiego na „Wakacje z Bogiem” w Gródku – 

dofinansowanie kosztów transportu. 

 

5. 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.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach 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. 

   

6. 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.    

 

            Zarząd Powiatu 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 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady.  

  

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów 

przy 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 
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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 
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(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, 
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 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 
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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, 
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 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.   
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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. – 
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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 
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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, 
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 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.   
 

8. 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. 
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            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przedsiębiorstwa MIKST sp. z o.o. w Węgrowie  

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. 

 

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

pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wydziału Dróg dotyczącą obowiązujących 

stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

10. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącym wniosku dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach o rozwiązanie stosunku pracy. 

 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącym wniosku 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach o rozwiązanie stosunku pracy. 

 

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

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 
 

            Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek i postanowił o przyznaniu nagrody rocznej za 

2021 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, w wysokości 

13 038 zł brutto. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 czerwca 2022 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 
 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 
 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 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 Powiatu. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych. 
 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu uchylającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych i skierował do Przewodniczącego 

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

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów 

przy drodze powiatowej Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 Zapoznanie się z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2  

w odniesieniu do wniosku Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu  

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

Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 Firmy Instalacyjno – Budowlanej INSTAL Sokołów Podlaski w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej 3675W obręb Kotuń  

(dz. nr ew. 1228, 1404/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, o pow. 403,00 m2  

w terminie 29.06.2022 r. – 08.07.2022 r., 

 „TRAKT” ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                         

z drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 147/5”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/4 

obręb Gołąbek, gmina Skórzec, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/5 

obręb Gołąbek, gmina Skórzec, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3654W działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 42,71 m2, na okres 13.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

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

zajęcia  pasa drogowego drogi powiatowej 3654W, działka ewid. nr 380/1 – 

obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

o powierzchni 1608,32 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 13.07.2022 r., 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3656W, działka ewid. nr 1593, 920/2 

– obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. Wiśniew,  

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 1558,20 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 

14.07.2022 r.,  

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3656W działka ewid. nr 

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 30,58 m2, na okres 

14.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 Wójta Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1249/1), gmina Kotuń w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą wykonane w celu włączenia do 

istniejącego wodociągu i zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych 

wzdłuż ul. Romany, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka nr ewid. 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/21, 

101/22, 101/23, 101/24 obręb Żeliszew Podkościelny, gmina Kotuń, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. 

nr 804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6,  

w miejscowości Wodynie, gmina Wodynie, o powierzchni 46,2 m2, w dniu  

14 - 15.07.2022 r., 

 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 3929W                    

w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 249/1), gmina Paprotnia, w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

działkę ewid. nr 138 – przepompownia ścieków, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W  

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2), gmina Skórzec, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 567/5, 

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

wystąpił: Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 3610W                             

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671), gmina Siedlce,  

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na 

działkach nr ewid. 392/1, 

 Wójta Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry,  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W, obręb Brzozów 

(działka nr ewid. 287, 770), gmina Suchożebry poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, o powierzchni 286,58 m2, na okres 19.09.2022 r. – 

31.12.2072 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. 

nr 158/1), w celu wykonania remontu zjazdu do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 1765/1 w obrębie Mordy ul. Pusta, gmina Mordy,  

o powierzchni 6 m2 –  pobocze, w dniu 06.07.2022 r., 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397), gmina Mokobody, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 398, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 

741 – obręb Wojnów, gm. Mordy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  o powierzchni 19,52 m2, na 

okres 11.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3628W działka ewid. nr 741 – obręb 

Wojnów, gm. Mordy w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 1049,95 m2, w terminie 

06.07.2022 r. – 11.07.2022 r., 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Dobrzanów, 

gmina Skórzec (działka ewid. nr 931/3), w celu prowadzenia robót polegających 
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na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 906,  

o powierzchni  294,44 m2, w terminie 18-20.07.2022 r., 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, działka ewid. nr 931/3  – obręb 

Dobrzanów, gmina Skórzec poprzez umieszczenie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 906, 

o powierzchni 9,8 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 3633W  

w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce (działka ewid. nr 597/7, 535, 332/23, 

336/27), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/13 

i 366/14, o powierzchni 318,86 m2, w terminie 25 -27.07.2022 r., 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W, działka ewid. 597/7, 535, 332/23, 

366/27 – obręb Stok Lacki, gmina Siedlce poprzez umieszczenie przyłącza 

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

366/13, 366/14, o powierzchni 13,73 m2, na okres 27.07.2022 r. –  

31.12.2052 r. 

 Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU”,08-110  Pruszynek 49D w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 140), gmina Siedlce, w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 216/1, 

 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 nr 2044W w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140), gmina 

Przesmyki, poprzez umieszczenie sieci gazu średniego ciśnienia, o powierzchni 

199,26 m2, na okres 09.08.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 „Kranz-gaz” ul. Chopina 34, 17-300 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej 2044W obręb Łysów (działka nr ewid. 1140) w 

celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, o powierzchni 1112,6 m2, w terminie 14.07.2022 r.  - 09.08.2022 r. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski jednogłośnie postanowił:  
 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek radnego Powiatu, 

 zapoznał się z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2,  

w odniesieniu do wniosku radnego i postanowił, że na kolejnym posiedzeniu 

rozpatrzy wniosek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3675W obręb Kotuń (dz. nr 

ew. 1228, 1404/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, o pow. 403,00 m2 w terminie 

29.06.2022 r. – 08.07.2022 r., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego  

z drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 147/5”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid. 1341), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/4 obręb 

Gołąbek, gmina Skórzec, 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid. 1341), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/5 obręb 

Gołąbek, gmina Skórzec, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3654W, działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 42,71 m2, na okres 13.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3654W, działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

o powierzchni 1608,32 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 13.07.2022 r., 

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

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 1558,20 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 14.07.2022 r.,  

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

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, o powierzchni 30,58 m2, na okres 14.07.2022 r. –  

31.12.2047 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W,  

w miejscowości Kotuń  (działka ewid. nr 1249/1), gmina Kotuń, w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą wykonane w celu włączenia do 

istniejącego wodociągu i zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych wzdłuż 

ul. Romany, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/21, 

101/22, 101/23, 101/24 obręb Żeliszew Podkościelny, gmina Kotuń, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. nr 

804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6, w miejscowości Wodynie, 

gmina Wodynie, o powierzchni 46,2 m2 , w dniu 14 - 15.07.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W,  

w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 249/1), gmina Paprotnia, w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę 

ewid. nr 138 – przepompownia ścieków, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W,  

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2), gmina Skórzec, w celu budowy 

przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 567/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3610W,  

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671), gmina Siedlce, w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 

392/1, 

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

(działka nr ewid. 287, 770), gmina Suchożebry poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, o powierzchni 286,58 m2, na okres 19.09.2022 r. – 

31.12.2072 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. nr 

158/1), w celu wykonania remontu zjazdu do nieruchomości stanowiącej działkę 
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ewid. nr 1765/1 w obrębie Mordy, ul. Pusta, gmina Mordy, o powierzchni 6 m2 –  

pobocze, w dniu 06.07.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W,  

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397), gmina Mokobody, w celu budowy 

przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 398, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 741 

– obręb Wojnów gm. Mordy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  o powierzchni 19,52 m2, na 

okres 11.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 741 

– obręb Wojnów, gm. Mordy w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 1049,95 m2, w terminie 

06.07.2022 r. – 11.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, w miejscowości 

Dobrzanów, gmina Skórzec (działka ewid. nr 931/3), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 906, o powierzchni  294,44 m2, w terminie  

18-20.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, działka ewid. 

931/3  – obręb Dobrzanów, gmina Skórzec poprzez umieszczenie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 906,  

o powierzchni 9,8 m2, na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W, w miejscowości 

Stok Lacki, gmina Siedlce (działka ewid. nr 597/7, 535, 332/23, 336/27), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego 

nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/13 i 366/14, o powierzchni  

318,86 m2, w terminie 25-27.07.2022 r., 

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

597/7, 535, 332/23, 366/27 – obręb Stok Lacki, gmina Siedlce poprzez umieszczenie 

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

366/13, 366/14, o powierzchni 13,73 m2, na okres 27.07.2022 r. – 31.12.2052 r. 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), gmina Siedlce, w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 

216/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości 

Łysów (działka ewid. nr 1140), Gmina Przesmyki, poprzez umieszczenie sieci gazu 

średniego ciśnienia, o powierzchni 199,26 m2, na okres 09.08.2022 r. –  

31.12.2047 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2044W, obręb Łysów (działka 

nr ewid. 1140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

średniego ciśnienia, o powierzchni 1112,6 m2, w terminie 14.07.2022 r. –  

09.08.2022 r. 
 

5. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa samochodów 

osobowych marki Nissan Almera i Renault Megane oraz fizyczną ich likwidację.  
 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na: 
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 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego Nissa Almera o nr VIN: 

SJNFAAN16U0204289, z wartością początkową 500 zł brutto określoną przez 

rzeczoznawcę oraz samochodu osobowego Renault Megane o nr VIN: 

VF1BA0E0514453985, z wartością początkową 450 zł brutto określoną przez 

rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodów (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego. 
 

6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku funkcyjnego dla Pani Anny Hołowni 

dyrektora SOSW w Stoku Lackim. 
 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatku 

funkcyjnego w wysokości 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego Pani Annie Hołowni – 

Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 

powierzenia stanowiska dyrektora, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. 

 

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej na XXIX 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży Diecezji Siedleckiej, jednogłośnie postanowił ufundować nagrodę pieniężną  

w wysokości 2.000 zł na XXIX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 

Hosanna Festival, który odbędzie się w dniach 16 -18 września 2022 r. w Siedlcach. 

 

 

                                                                                                    STAROSTA 

                                                                                             /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 


