
Protokół Nr CLXVII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 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 CLXVI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

18 sierpnia 2022 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za  

I półrocze 2022 roku”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2022 roku”. 

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia kary pieniężnej z tytułu naruszenia 

obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprzedaży. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości na 

cele budowlane. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości w celu 

lokalizacji przystanku autobusowego. 

11. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Stoku Lackim za I półrocze 2022 r., 

 informacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II  

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 



 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach, 

 informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                          

„RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                           

w Siedlcach, 

 informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach nt. 

realizacji zadań w 2021 r., 

 informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2021 r. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2050W do nieruchomości – działki 

ewid. nr: 700/2, 700/1 w obrębie Krzesk Królowa Niwa, 

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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1594/1 - obręb Okniny, działka 

ewid. nr 1118 – obręb Radomyśl, działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie), w celu 

budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej  

w technologii światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

1594/1 - obręb Okniny, działka ewid. nr 1118 – obręb Radomyśl, działka ewid. 

nr 602 – obręb Zabłocie), poprzez umieszczenie podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej, 

 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  Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1960/1 

i 1959, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 140 - obręb 

Pruszynek) w celu lokalizacji napowietrznej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością PGE, 



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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 602 - obręb Zabłocie), 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 3656W (działka ewid. nr 

602 – obręb Zabłocie), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3671W (działka ewid. nr 181/3 - obręb Radzików Kornica, 

działka ewid. nr 350/4 – obręb Radzików Oczki), w celu budowy podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działka ewid. nr 

181/3 - obręb Radzików Kornica, działka ewid. nr 350/4 – obręb Radzików 

Oczki), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 EKOSAN Siedlce ul. Ks. Brzóski 59 w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami do działek sąsiednich miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce”, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił KASFAL Józefów ul. Gen Sikorskiego 

81D, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

obręb Kownaciska (działki ewid. nr: 236, 565), w celu przebudowy istniejącej 

sieci gazowej w związku z wystąpieniem kolizji z rozbudową drogi powiatowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W                                         

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 338/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W                                         

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 349, 



  Wójta Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3652W obręb Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) poprzez umieszczenie 

sieci wodociągowej, 

 BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3652W obręb Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) w 

celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej, 

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

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

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3677W (działka ewid. nr 1586/1) do działki ewid. nr 2984/2 obręb Mordy, 

 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 281) do działki ewid. nr 863/1 obręb Rososz, 

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

MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

Rososz (działka ewid. nr 281), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 278/1, 

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

ELINVEST Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki 

ewid. nr: 343/2, 380/1, 671), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 380/3, 

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

ELINVEST Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy 

(działka ewid. nr 292/2), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 260/3, 260/4, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

obręb Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu budowy 

przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 366/25, 



 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 543) w celu 

budowy przyłącza  elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  – 

działki ewid. nr 460/9, 

 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 893/1) do działki ewid. nr 97/2 obręb Borki Siedleckie, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu publicznego                             

z drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 201) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 167/1 obręb Wołyńce Kolonia, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                       

obręb Wołyńce Kolonia (działka ewid. nr 201) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 167/1, 

 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 3654W obręb Gostchorz (działka ewid. nr 

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

zasilania  – działki ewid. nr 72/5, 

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

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów (działka ewid. 

nr 1140) w celu budowy przyłącza  gazowego średniego ciśnienia  do zasilania 

budynku mieszkalnego – działka ewid. nr 990/1, 

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

ELINVEST Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. 

nr 1249/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 

kV do zasilania budynku na działce ewid. nr 269, 

 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 3631W obręb Wólka Leśna (działka ewid. nr 27/3) w celu 

budowy przyłącza  elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  

działki ewid. nr 403, 



 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 589/1) do działki ewid. nr 43/1 obręb Kępa, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1564), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1344/1, 

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

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w 

celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1344/1, 

 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 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2031, 

 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 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2034/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Żabokliki (działka ewid. nr 412), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

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

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 535), poprzez umieszczenie sieci gazowej 

średniego ciśnienia z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne na 

działkach ewid. nr: 326/6, 366/24, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu 



prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia                          

z przyłączami, zasilającymi budynki mieszkalne na działce ewid. nr 326/6                        

i 326/24, 

 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 3653W obręb Olszyc Szlachecki (działka 

ewid. nr 1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                  

0,4 kV do zasilania   działki ewid. nr 8/2, 

 Wójta Gminy Domanice w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3652W (działka ewid. nr 569) do działki ewid. nr 579 – obręb 

Czachy, 

 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego                   

z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 277) do działki ewid. nr 135  – 

obręb Czołomyje, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W, w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 155/5 w miejscowości Mościbrody, 

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

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy szafki pomiarowej                        

w istniejącym złączu kablowym dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

przepompowni ścieków, 

 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 3653W obręb Domanice Kol. (działka 

ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania   działki ewid. nr 174/6 – budynek garażowy. 

13. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka o ufundowanie nagród dla najlepszych hodowców bydła 



mlecznego z terenu Powiatu oraz ufundowanie nagród dla dzieci biorących udział                        

w konkursie „Młodego Hodowcy”. 

14. Rozpatrzenie prośby Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH                           

w Siedlcach o nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych w związku                                   

z organizacją IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. 

15. Przyjęcie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2022/2023: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

16. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku o dokonanie zmian w budżecie projektu „Aktywna turystyka na 

terenie Powiatu Siedleckiego”. 

17. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie                          

w m-cu lipcu br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – porozumienie                             

Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja br. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w Siedlcach w dniu 18 sierpnia 2022 r. 

 

Ad. pkt 3 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/462/2022 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/463/2022 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za I półrocze 2022 roku” (zał. nr 2). 

 



Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/464/2022 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2022 roku” (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/465/2022 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 

2022 roku” (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie umarzać kary pieniężnej z tytułu 

naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprzedaży 

(zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/466/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/467/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXVII/468/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego 

(zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 



 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Stoku Lackim za I półrocze 2022 r. (zał. nr 9), 

 informację Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II  

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 10) , 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

(zał. nr 11), 

 informację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                          

„RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                           

w Siedlcach (zał. nr 12) , 

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

Zarząd Powiatu przyjął również: 

 informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach nt. 

realizacji zadań w 2021 r. (zał. nr 13), 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe 

ze źródeł zewnętrznych przez Powiat siedlecki w 2021 r. (zał. nr 14) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił:  

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 

2050W do nieruchomości – działki ewid. nr: 700/2, 700/1 w obrębie Krzesk 

Królowa Niwa, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka 

ewid. nr 1594/1 - obręb Okniny, działka ewid. nr 1118 – obręb Radomyśl, 

działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie), w celu budowy podbudowy słupowej 

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1594/1 - obręb Okniny, działka ewid. nr 1118 – obręb 

Radomyśl, działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie), poprzez umieszczenie 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej, 



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości  Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1960/1 

i 1959, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 140 - obręb Pruszynek) w celu lokalizacji napowietrznej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej 

będącej własnością PGE, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka 

ewid. nr 602 - obręb Zabłocie), w celu budowy kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 602 – obręb Zabłocie), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działka 

ewid. nr 181/3 - obręb Radzików Kornica, działka ewid. nr 350/4 – obręb 

Radzików Oczki), w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej,  

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W 

(działka ewid. nr 181/3 - obręb Radzików Kornica, działka ewid. nr 350/4 – 

obręb Radzików Oczki), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do działek sąsiednich miejscowości Stok Lacki, 

gmina Siedlce”, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

obręb Kownaciska (działki ewid. nr: 236, 565), w celu przebudowy istniejącej 

sieci gazowej w związku z wystąpieniem kolizji z rozbudową drogi powiatowej, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W                                         

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 338/3, 



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W                                         

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 349, 

  wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb 

Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb 

Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci wodociągowej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W  

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 187/5, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej nr 3677W 

(działka ewid. nr 1586/1) do działki ewid. nr 2984/2 obręb Mordy, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. 

nr 281) do działki ewid. nr 863/1 obręb Rososz, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W 

w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 278/1, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 380/1, 671), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 380/3, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek 

ewid. nr: 260/3, 260/4, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

obręb Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu budowy 

przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 366/25, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 543) w celu budowy przyłącza  



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  – działki ewid. nr 

460/9, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. 

nr 893/1) do działki ewid. nr 97/2 obręb Borki Siedleckie, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 201) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 167/1 obręb Wołyńce Kolonia, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                       

obręb Wołyńce Kolonia (działka ewid. nr 201) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 167/1, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

obręb Gostchorz (działka ewid. nr 457) w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  – działki ewid. nr 

72/5, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W 

w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140) w celu budowy przyłącza  

gazowego średniego ciśnienia  do zasilania budynku mieszkalnego – działka 

ewid. nr 990/1, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku na działce 

ewid. nr 269, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

obręb Wólka Leśna (działka ewid. nr 27/3) w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 403, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. 

nr 589/1) do działki ewid. nr 43/1 obręb Kępa, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564), poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1344/1, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1344/1, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2031, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2034/1, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W  

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 187/5, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535), poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne na 

działkach ewid. nr: 326/6, 366/24, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

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

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, 

zasilającymi budynki mieszkalne na działce ewid. nr 326/6 i 326/24, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

obręb Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 8/2, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3652W 

(działka ewid. nr 569) do działki ewid. nr 579 – obręb Czachy, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 277) do działki ewid. nr 135  – obręb Czołomyje, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W, w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka 

ewid. nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 155/5 w miejscowości Mościbrody, 



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy szafki 

pomiarowej w istniejącym złączu kablowym dla przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej przepompowni ścieków, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

obręb Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 174/6 

– budynek garażowy. 

 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (zał. nr 16), jednogłośnie postanowił o przyznaniu środków 

finansowych w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla najlepszych hodowców 

bydła mlecznego z terenu Powiatu oraz dla dzieci biorących udział w konkursie „Młodego 

Hodowcy”. Nagrody będą wręczane podczas XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem 

Rolniczym, które odbędą się w dniu 10 – 11 września 2022 r. 

 

Ad. pkt 14 

       Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk  

o Zwierzętach UPH w Siedlcach (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił o nieodpłatnym 

przekazaniu 60 kompletów materiałów promujących powiat z Wydziału Rozwoju oraz 

materiałów promujących edukację ekologiczną z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w związku z organizacją IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Polskie rolnictwo 

w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu”, która odbędzie się w dniach 4 – 6  września 2022 r. 

 

 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje nt. przygotowania placówek 

oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim (zał. nr 18), 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 19). 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 



Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku (zał. nr 20) jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie 

projektu „Aktywna turystyka na terenie Powiatu Siedleckiego”. 

 

Ad. pkt 17 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Urząd Gminy w Wodyniach w wysokości 6.765,93 zł poniesionych w miesiącu lipcu br. 

w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja                  

2022 roku (zał. nr 21). 

 

 

Ad. pkt 18 

Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                             STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała Monika Mróz 

 


