
Protokół Nr CLXV/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 11 sierpnia 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych        

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

27 lipca 2022 r. 

3. Przyjęcie: 

 informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za drugi kwartał 2022 r., 

 informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2022 r., 

 sprawozdania kierownika Nadzoru Wodnego w Mińsku Maz. z działań 

podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatów: mińskiego, części 

garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta 

Stołecznego Warszawy, 

 informacji Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału NFZ o aktualnym 

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 

 informacji Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. przyznanych środków pomocowych dla Powiatu 

Siedleckiego, 

 informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                    

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 

 sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach, 



 informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                             

nt. funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w I półroczu br.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

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

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 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 405/2, 

 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 405/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 142) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 144/4 

obręb Borki Kosiorki, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W (działki ewid. nr: 

234, 478 – obręb Drażniew), w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz                      

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3652W, 3655W (działki ewid. nr: 

1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3652W, 3655W (działki ewid. nr: 

1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie telekomunikacyjnej linii światłowodowej                                     

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3654W (działki ewid. nr: 300, 264/1, 

266/8, 307, 266/9 - obręb Domanice Kol.) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej 

PGE, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3654W (działki ewid. nr: 300, 264/1, 

266/8, 307, 266/9 - obręb Domanice Kol.) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej PGE, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 285 - obręb Przywory 

Duże, działka ewid. nr 299 – obręb Domanice Kol.) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami na istniejącej podbudowie 

słupowej PGE, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 285 - obręb Przywory 

Duże, działka ewid. nr 299 – obręb Domanice Kol.) w celu prowadzenia robót 

polegających na  budowie telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami na 

istniejącej podbudowie słupowej PGE, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. nr 

584/5 – obręb Rzążew), poprzez umieszczenie 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 3640W (działka ewid. nr 584/5 - obręb Rzążew), w celu 

budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                      

w technologii światłowodowej 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 3657W (działka ewid. nr 

289 – obręb Smolanka), poprzez umieszczenie 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 3657W (działka ewid. nr 289 - obręb Smolanka), w celu 

budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                       

w technologii światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 29 obręb 

Olszyc Włościański, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3668W                                       

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

do sieci wodociągowej – działka ewid. nr 287/2, 

 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 3610W w miejscowości Niwiski (działka 

ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 560/7, 

 Usługi Techniczno-Handlowe TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 526), w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 199/15, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 177 - obręb Pruszyn) 

poprzez umieszczenie napowietrznej linii światłowodowej z przyłączami na 

istniejącej podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 177 - obręb Pruszyn) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie napowietrznej linii 



światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej UG 

Siedlce i PGE, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. 

nr 1750) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości – działka ewid. nr 1636/2 w miejscowości 

Zbuczyn, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1905, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

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

wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 149, 

 GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1926/2, 

 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 3608W w miejscowości Niwiski (działka 

ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3624W (działki ewid. nr: 63/2, 82/1) w celu budowy sieci 

elektroenergetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,                                                                                                                                                                                

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin), 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

elektryczną budynek mieszkalny na działce ewid. nr 440, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 

915 – obręb Krześlin) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 440, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 23/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 37/2 

obręb Zaliwie Piegawki, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

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

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2043, 

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

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2043, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3934W w miejscowości Korczew 

(działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz dróg powiatowych nr: 3601W, 3663W                 

w miejscowości Laskowice (działki ewid. nr: 202/1, 202/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kablem 

światłowodowym w miejscowości Korczew, 

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3934W w miejscowości Korczew 

(działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz dróg powiatowych nr: 3601W, 3663W w 

miejscowości Laskowice (działki ewid. nr: 202/1, 202/2) poprzez umieszczenie 

linii kablowej SN 15 kV wraz z kablem światłowodowym w miejscowości 

Korczew, 

 Pana Jana Ługowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o nieodpłatne 

przekazanie destruktu pozyskanego z inwestycji pn: Rozbudowa drogi 



powiatowej nr 3666W na odcinkach w miejscowościach: Radzików Wielki, 

Pióry Wielkie, Ostoje. 

7. Przyjęcie projektu umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi powiatowej                           

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

8. Rozpatrzenie prośby Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody na zmianę gatunku 

krzewów, które Miasto Siedlce zobowiązane jest posadzić na działce nr ew. 104 obręb 

49 przy ul. Skwer Niepodległości w Siedlcach. 

9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                           

w sezonie 2022/2023. 

11. Rozpatrzenie prośby Akademii Umiejętności Pan Hilary oraz Stowarzyszenia                          

Pan Hilary z Wyszkowa o wsparcie V edycji Konkursu Fotograficznego BUG Z NAMI. 

12. Przyjęcie projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023”. 

13. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Paprotnia o ufundowanie nagród laureatom 

konkursu plastycznego w ramach pikniku – zakończenie lata z Gminą Paprotnia. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 27 lipca 2022 r.  

 

 

 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2022 r.(zał. nr 1), 

 informację Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału NFZ o aktualnym 

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 2), 

 informację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                   

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 3), 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach (zał. nr 4), 

 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                             

nt. funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych (zał. nr 5), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze br. (zał. nr 6), 

 sprawozdanie kierownika Nadzoru Wodnego w Mińsku Maz. z działań 

podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatów: mińskiego, części 

garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta 

Stołecznego Warszawy (zał. nr 7) 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

Zarząd przyjął: 

 informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. przyznanych środków pomocowych dla Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 8), 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

Zarząd przyjął również: 

 informację o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za drugi kwartał 2022 r.                   

(zał. nr 9). 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXV/460/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 rok (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXV/461/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                   

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

 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 405/2 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 3615W                                          

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 405/2 na okres 18.08.2022 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 142) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 144/4 

obręb Borki Kosiorki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W 

(działki ewid. nr: 234, 478 – obręb Drażniew), w celu budowy 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3652W, 3655W (działki ewid. nr: 1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb 



Domanice) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii światłowodowej                       

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE na okres 31.08.2022 r. 

– 31.12.2033 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 dróg powiatowych nr: 3635W, 

3652W, 3655W (działki ewid. nr: 1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb 

Domanice) w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE w terminie 31.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3654W (działki ewid. nr: 300, 264/1, 266/8, 307, 266/9 - obręb Domanice Kol.) 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE na okres 29.08.2022 r. – 31.12.2033 r., ustalił opłatę 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3654W (działki ewid. nr: 300, 264/1, 266/8, 307, 266/9 - obręb Domanice Kol.) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej 

PGE w terminie 29.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże, działka ewid. nr 299 – obręb 

Domanice Kol.) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej                         

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE na okres 25.08.2022 r. 

– 31.12.2033 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 

(działka ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże, działka ewid. nr 299 – obręb 

Domanice Kol.) w celu prowadzenia robót dla umieszczenia telekomunikacyjnej 



linii kablowej z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE w 

terminie 25.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W 

(działka ewid. nr 584/5 – obręb Rzążew), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej na 

okres 11.08.2022 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 3640W (działka ewid. 

nr 584/5 - obręb Rzążew), w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej w terminie 11.08.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

(działka ewid. nr 289 – obręb Smolanka), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej                        

na okres 15.08.2022 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 3657W (działka ewid. 

nr 289 - obręb Smolanka), w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej w terminie 11 - 15.08.                

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 29 obręb 

Olszyc Włościański, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3668W                                       

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

do sieci wodociągowej – działka ewid. nr 287/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                 

w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 560/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526), w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 199/15, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177 - obręb Pruszyn) poprzez umieszczenie napowietrznej linii 

światłowodowej z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej UG Siedlce 

i PGE na okres 22.08.2022 r. – 31.12.2033 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 3632W 

(działka ewid. nr 177 - obręb Pruszyn) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie napowietrznej linii światłowodowej wraz                                                                        

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE w terminie 

22.08.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. 

nr 1750) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości – działka ewid. nr 1636/2 w miejscowości 

Zbuczyn w terminie 5.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                          

w miejscowości Mordy w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do 

budynku na działce ewid. nr 1905, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

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

wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 149, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                       

w miejscowości Mordy w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do 

budynku na działce ewid. nr 1926/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                          

w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W 

(działki ewid. nr: 63/2, 82/1) w celu budowy sieci elektroenergetycznej – 

napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,   

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 915 – obręb Krześlin), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego w energię elektryczną budynek mieszkalny na działce ewid. nr 440 

na okres 11.08.2022 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego                             

w energię budynek mieszkalny na działce ewid. nr 440 w terminie 11.08.                       

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 23/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 37/2 

obręb Zaliwie Piegawki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2018 na okres 17.08.2022 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 3670W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2018 w terminie 17.08.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) poprzez umieszczenie przyłącza 

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

2018 na okres 16.08.2022 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 3670W                                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2043 w terminie 16.08.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3934W                        

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz dróg 

powiatowych nr: 3601W, 3663W w miejscowości Laskowice (działki ewid. nr: 

202/1, 202/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

SN 15 kV wraz z kablem światłowodowym w miejscowości Korczew                                        

w terminie 16.08. – 25.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3617W, 3934W                       

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz dróg 

powiatowych nr: 3601W, 3663W w miejscowości Laskowice (działki ewid. nr: 

202/1, 202/2) poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV wraz z kablem 

światłowodowym w miejscowości Korczew na okres 25.11.2022 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, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy 

destruktu pozyskanego z inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W 

na odcinkach w miejscowościach: Radzików Wielki, Pióry Wielkie, Ostoje. 



 

Ad. pkt 7 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka 

drogi powiatowej nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2 (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezydenta Miasta Siedlce (zał. nr 14), 

jednogłośnie postanowił: 

 wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Siedlce na zmianę gatunków krzewów                     

w ramach nasadzeń zastępczych w związku z kompensacją przyrodniczą na 

nieruchomości położonej w Siedlcach przy Skwerze Niepodległości 2 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 104 obręb 49, 

 zgoda uwarunkowana jest od pozytywnej decyzji Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, 

 koszt nasadzeń zastępczych poniesie Miasto Siedlce we własnym zakresie. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek (zał. nr 15),                                  

o przyznanie dodatku motywacyjnego w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r., dla dyrektorów placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:   

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg (zał. nr 16). Na 

powyższe zadania Zarząd przeznaczył środki finansowe w wysokości 260 000 zł. 

 

 

 



Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Akademii Umiejętności Pan Hilary oraz 

Stowarzyszenia Pan Hilary z Wyszkowa (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił nie udzielać 

dofinansowania V edycji Konkursu Fotograficznego BUG Z NAMI, z uwagi na ograniczone 

możliwości finansowe budżetu powiatu. 

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023” (zał. nr 18) i skierował do konsultacji społecznych. 

 

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Paprotnia (zał. nr 19), jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę 2000 zł laureatom konkursu plastycznego pod 

hasłem: Eko wynalazek – nie wyrzucaj, wykorzystał „Drugie życie naszych śmieci”. 

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                                      STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                             /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

  

 


