
Protokół Nr CLXIV/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 27 lipca 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

13 lipca 2022 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji składników majątku ruchomego                           

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych.  

7. Rozpatrzenie wniosku o nadania odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana prof.                          

dr hab. Tomasza Strabel.  

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę z dnia 20 grudnia               

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 

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

utrzymaniem i ochroną dróg.  

9. 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 1/Łęczycki – Przesmyki/2022                          

z dnia 11.07.2022 r., dotyczącej wykonania wskazanych robót budowlanych. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka ewid. nr 457) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 286/2 

obręb Dąbrowa, 



 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka-

Wyłazy gm. Skórzec do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 757/7”, 

 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 3615W w miejscowości Kownaciska 

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

ziemnego zasilającego działkę ewid. nr 188 – budynek mieszkalny, 

  w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

ziemnego n/c Ø 40 PE do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 283 – 

budynek mieszkalny, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

w miejscowości Golice (działka ewid. nr 669/1), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 707/2, 

 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 3669W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 1499), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1866/3 – budynek mieszkalny, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 

124, 123/3, 138 – obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 748/6, 748/1, 749/1, 

750/1, 751/1, 758/1, 647/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr 

589/1- obręb Kępa), w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej napowietrznej, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 

753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy 



telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

 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 3605W w miejscowości Gołąbek (działka 

ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 

140 – obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 177, 184/1, 187/1, 197/1, 204/1, 

205/1, 209/1, 210/1, 211/3, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1 – obręb Pruszyn), w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej oświetlenia ulicznego 

będącego własnością UG Siedlce, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 781 

obręb Broszków, 

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

drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. nr 1041/1 - obręb Krzesk Królowa 

Niwa), w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. nr 

1041/1 – obręb Krzesk-Królowa Niwa), w celu budowy podbudowy słupowej 

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. nr 1522 - obręb Mordy, działka ewid. 

nr 201 – obręb Kol. Mordy), w celu budowy kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. nr 

1522 – obręb Mordy, działka ewid. nr 201 – obręb Kol. Mordy), poprzez 



umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości 

Broszków (działka ewid. nr 1395/1), w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej napowietrznej wraz z linią kablową doziemną w rurze osłonowej 

RHDPE o średnicy 40 mm, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 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 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 52/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka ewid. 

nr 380/1), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia 

działki ewid. nr 52/1, 

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

drogi powiatowej nr 3628W (działka ewid. nr 197 - obręb Suchodołek, działka 

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

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

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

197/1 – obręb Suchodołek, działka ewid. nr 129 - obręb Rogóziec), w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                        

z przyłączami, 

 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 3662W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1564), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1344/1, 

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

drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 1065/1, 384/1 - obręb Wólka 

Wiśniewska), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 



 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 

1065/1, 384/1 – obręb Wólka Wiśniewska), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Wójta Gminy Suchożebry, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                         

nr 3615W obręb Kownaciska (działka ewid. nr 236), poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 BUDOINSTAL Węgrów ul Orzeszkowej 37, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 236 - obręb Kownaciska), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, 

 KRANZ-GAZ ul. Chopina 34 Siemiatycze, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków Kol. (działki ewid. nr: 

533/1, 375/1, 36/1 – obręb Żelków oraz działki ewid. nr: 381/6, 328/20, 328/18, 

328/16, 328/14, 328/12, 323/7, 323/9, 322/3, 373,  – obręb Żelków), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

PE 90, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Żelków Kol. (działki ewid. nr: 533/1, 375/1, 36/1 – obręb Żelków Kol. oraz 

działki ewid. nr: 381/6, 328/20, 328/18, 328/16, 328/14, 328/12, 323/7, 323/9, 

322/3, 373,  – obręb Żelków), poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia PE 90, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

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

543 – obręb Stok Lacki, działka ewid. nr 73 - obręb Pustki), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na 

istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

 DOMTEL TELECOM Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 177 – obręb 

Pruszyn), w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej wraz z przyłączami – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE Dystrybucja, 



 Związek Komunalny „Paprotnia” ul. Jana Pawła II Paprotnia, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 

Paprotnia (działka ewid. nr 249/1), w celu budowy sieci wodociągowej – jedno 

przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działek ewid. nr: 268/2, 270/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3849W 

(działka ewid.nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 70/3 obręb 

Krześlinek, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr  96), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN 15 kV z pola 

rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki, 

 ELEKTROBUD Węgrów ul. B. Prusa 24 , w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96),                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV                       

z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki ewid. nr 1109/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 1109/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. nr: 96, 280 – obręb 

Korczew), poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni                   

15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz z kablem 

światłowodowym, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działki ewid. nr: 96, 280 – obręb 

Korczew), w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

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

Przesmyki wraz z kablem światłowodowym, 



 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 3617W                                       

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

gazu zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 187/5, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 326/4, 366/27) do działki ewid. nr 326/7 obręb Stok Lacki.  

11. Przyjęcie projektu umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi powiatowej nr 

3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

12. Rozpatrzenie prośby Grupy Medialnej – Wschód sp. z o.o. o wyrażenie zgody na  

udostępnienie materiałów graficznych w formie herbu Powiatu  oraz danych 

adresowych w celu zamieszczenia na kalendarzu planszowym. 

13. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach z realizacji 

zadań biblioteki powiatowej w I półroczu 2022 r. 

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni                                   

w Warszawie o wsparcie zakupu nagród dla hodowców koni podczas „Wystawy Klaczy 

Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” organizowanej w trakcie XXVIII 

Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 11 września 2022 r. 

15. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Paprotnia o wsparcie finansowe ufundowania 

nagród w konkursach organizowanych podczas „Pikniku – zakończenie lata z Gminą 

Paprotnia” w dniu 28 sierpnia br. w Paprotni.  

16. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie                                     

w wysokości 7316,14 zł poniesionych w czerwcu br. w związku z pobytem uchodźców                                  

z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r.  

17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty należności                            

za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu Renault Thalia, nr rej. WL 90598. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 13 lipca 2022 r.  



 

 

 

Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIV/458/2022 w sprawie dokonania 

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

Zarząd zobowiązał Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim                          

do przedstawienia informacji o ilości udzielonych porad dla dzieci z Ukrainy. 

 

Ad. pkt 4 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIV/459/2022 w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                                

(zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

     Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zgodnie z załączonym wykazem 

składników majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup za kwotę 7000 zł, materiałów 

propagujących działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych                               

(zał. nr 4). Zakupione materiały będą wykorzystywane do promowania wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych wyrobów z materiałów wtórnych oraz zachowań ekologicznych. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o nadania odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana prof. dr hab. 

Tomasza Strabel (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 

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



utrzymaniem i ochroną dróg (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                             

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podl. praw z umowy podwykonawczej nr 1/Łęczycki – 

Przesmyki/2022 z dnia 11.07.2022 r., dotyczącej wykonania wskazanych robót budowlanych 

w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia – Zakrze na 

odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki” przez Podwykonawcę ADAR spółka cywilna, 

Dariusz Dymowski, Adam Bieliński, Krześlinek 55 (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka ewid. nr 457) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 286/2 obręb 

Dąbrowa, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                

z drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 757/7”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                    

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

elektroenergetycznego ziemnego zasilającego działkę ewid. nr 188 – budynek 

mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

ziemnego n/c Ø 40 PE do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 283 – 

budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

w miejscowości Golice (działka ewid. nr 669/1), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 707/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499), w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1866/3 

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działki ewid. nr: 124, 123/3, 138 – obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 748/6, 

748/1, 749/1, 750/1, 751/1, 758/1, 647/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 589/1- obręb Kępa), w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej światłowodowej napowietrznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działki ewid. nr: 753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna), 

w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE 

wraz ze studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 428/12, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140 – obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 177, 184/1, 187/1, 

197/1, 204/1, 205/1, 209/1, 210/1, 211/3, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1 – obręb 

Pruszyn), w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej 

oświetlenia ulicznego będącego własnością UG Siedlce, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 781 

obręb Broszków, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. 

nr 1041/1 - obręb Krzesk Królowa Niwa), w celu budowy podbudowy słupowej 

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej                                       

w technologii światłowodowej w terminie 28.07-3.08.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. 

nr 1041/1 – obręb Krzesk Królowa Niwa), w celu budowy podbudowy słupowej 

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej na okres 3.08.2022 r. – 

31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. 

nr 1522 - obręb Mordy, działka ewid. nr 201 – obręb Kol. Mordy), w celu 

budowy kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 

28.07-3.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. 

nr 1522 – obręb Mordy, działka ewid. nr 201 – obręb Kol. Mordy), poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami na okres 3.08.2022 r. – 31.12.2048 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 3607W                        

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1395/1), w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej wraz z linią kablową doziemną 

w rurze osłonowej RHDPE o średnicy 40 mm, 

 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 kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 52/1 w terminie 27.07.2022 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 kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 52/1 na okres 

27.07.2022 r. – 31.12.2053 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 3628W (działka ewid. 

nr 197 - obręb Suchodołek, działka ewid. nr 129 – obręb Rogóziec), w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami 

w terminie 28.07- 8.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 197/1 – obręb Suchodołek, działka ewid. nr 129 - obręb Rogóziec), w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami 

na okres 8.08.2022 r. – 31.12.2048 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 3662W                                       

w miejscowości  Mokobody (działka ewid. nr 1564), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1344/1, 

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

nr: 1065/1, 384/1 - obręb Wólka Wiśniewska), w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 28.07- 

1.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działki ewid. nr: 1065/1, 384/1 – obręb Wólka Wiśniewska), poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami na okres 1.08.2022 r. – 31.12.2048 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 obręb 

Kownaciska (działka ewid. nr 236), poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej na okres 28.07.2022 r. – 31.12.2072 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 (działka ewid. 

nr 236 - obręb Kownaciska), w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie kanalizacji sanitarnej w terminie 28.07- 29.07.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                        

w miejscowości Żelków Kol. (działki ewid. nr: 533/1, 375/1, 36/1 – obręb 

Żelków oraz działki ewid. nr: 381/6, 328/20, 328/18, 328/16, 328/14, 328/12, 

323/7, 323/9, 322/3, 373,  – obręb Żelków), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 w terminie 

22.08-14.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                          

w miejscowości Żelków Kol. (działki ewid. nr: 533/1, 375/1, 36/1 – obręb 

Żelków Kol. oraz działki ewid. nr: 381/6, 328/20, 328/18, 328/16, 328/14, 

328/12, 323/7, 323/9, 322/3, 373,  – obręb Żelków), poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia PE 90 na okres 14.09.2022 r. – 31.12.2048 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 3666W 

(działka ewid. nr 543 – obręb Stok Lacki, działka ewid. nr 73 - obręb Pustki),                    

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                          

z przyłączami na istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177 – obręb Pruszyn), w celu budowy napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz z przyłączami – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE 

Dystrybucja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W                       

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

wodociągowej – jedno przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działek 

ewid. nr: 268/2, 270/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3849W 

(działka ewid.nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 70/3 obręb 

Krześlinek, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                          

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr  96), poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ 

Korczew kierunek Kamianki na okres 18.08.2022 r. – 31.12.2053 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 3617W                                           

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 

110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki w terminie 18.08.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1), poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki ewid. 

nr 1109/2 na okres 5.08.2022 r. – 31.12.2053 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1), w celu 

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

zasilania działki ewid. nr 1109/2 w terminie 5.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr: 96, 280 – obręb Korczew), poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV                 

z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki 

wraz z kablem światłowodowym na okres 12.08.2022 r. – 31.12.2053 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 2044W                                           

(działki ewid. nr: 96, 280 – obręb Korczew), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV  z pola rozdzielni 15 kV stacji 

110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz z kablem światłowodowym 



w terminie 3 - 12.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                       

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

gazu zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 187/5, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 326/4, 366/27) do działki ewid. nr 326/7 obręb Stok Lacki.  

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka 

drogi powiatowej nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2 (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Grupie Medialnej – Wschód sp. z o.o. na  

wykorzystanie materiałów graficznych w formie herbu Powiatu oraz danych adresowych                       

w celu zamieszczenia na kalendarzu planszowym (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mordach z realizacji zadań biblioteki powiatowej w I półroczu 2022 r.                                

(zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1500 zł  zakup nagród 

dla hodowców koni podczas „Wystawy Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” 

organizowanej w trakcie XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym                             

11 września 2022 r. (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Paprotnia (zał. nr 13), jednogłośnie 

postanowił dofinansować kwotą 2500 zł zakup nagród dla najlepszych zawodników podczas 

zawodów „Strong Man”, organizowanych podczas „Pikniku – zakończenie lata z Gminą 

Paprotnia” w dniu 28 sierpnia br.  

 



Ad. pkt 16 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Gminę Wodynie w wysokości 7316,14 zł poniesionych w czerwcu br., w związku                              

z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r.                             

(zał. nr 14).  

 

Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił rozłożyć na raty, na okres 1,5 roku                                  

(18 miesięcznych rat) należność za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu Renault Thalia,                   

nr rejestracyjny WL 90598 (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18   

             Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       WICESTAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                     /-/ Małgorzata Cepek 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


