
Protokół Nr CLXIX/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 7 września 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 CLXVIII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 31 sierpnia 2022 r. 

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

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

4. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 1210/7 o pow. 0,0547 ha położoną w obrębie Strzała gmina 

Siedlce. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zamian w budżecie powiatu na 2022 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

9. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2023 r. oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026. 

10. Obliczenie środków/dotacji na podwyżkę dla nauczycieli kontraktowych w 2022 r. wg 

metryczki subwencji oświatowej określonej przez MEN. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Kranz-Gaz Siemiatycze ul. Chopina 34,                             



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości  Pruszyn (działka ewid. nr 360/3), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 362/14, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. nr: 

258/1, 307, 260/18, 260/20, 252/15, 252/17, 255/2, 253/1, 254/1, 306, 256/1, 

251/3, 303/1 – obręb Domanice, działki ewid. nr: 89/1, 40, 42/1, 44/1, 46/1, 

48/1, 52/1, 54/1, 56/1, 58/1, 59/1, 62, 4/1, 66/1, 69/1, 70/1, 72/1, 87, 23/1, 24/1, 

25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 29/8, 29/6 – Pieńki, działka ewid. nr 833 – obręb 

Łupiny), w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz                              

z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami                        

w technologii światłowodowej, 

 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 3606W w miejscowości Żelków Kol. 

(działka ewid. nr 91/3), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego planowanego na 

działce ewid. nr 91/6, 

 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 3618W w miejscowości Uziębły (działka 

ewid. nr 93/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego ziemnego nn       

0,4 kV do zasilania   działki ewid. nr 299/1 – budynek mieszkalny, 

 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 2076), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1932, 

 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 3683W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1811), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1655, 



 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 3683W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2738/4), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                   

nr 2738/1, 

 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 3632W                                       

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

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. 

nr: 215/2, 215/4, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. 

nr 1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do 

nieruchomości – działka ewid. nr 29 w miejscowości Olszyc Włościański, 

 Wójta Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych 

nr: 3635W, 3652W obręb Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) poprzez 

umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami, 

 PRB Inż. „Budokan” ul. B. Joselewicza Łosice w sprawie zajęcia pasa 

drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3652W obręb Domanice (działki 

ewid. nr: 1380, 1381) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

wodociągowej, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

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

285) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania w energię 

domu jednorodzinnego w miejscowości Przywory Duże na działce ewid.                         

nr 581/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) poprzez umieszczenie linii kablowej nn 0,4 kV celem 

zasilania w energię domu jednorodzinnego w miejscowości Przywory Duże na 

działce ewid. nr 581/3, 



 Wójta Gminy Skórzec w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3606W – obręb Dąbrówka Wyłazy (działka ewid. nr 1085/3)                         

w celu dowieszenia oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka ewid.               

nr 106 – obręb Tokary), w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz                      

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 

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

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 397, 238/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 

(działka ewid. nr 1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działek ewid. nr: 397, 238/6, 

 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 3665W w miejscowości 

Klimonty (działka ewid. nr 721) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego działkę ewid. nr 720, 

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

drogi powiatowej nr 3661W i nr 3601W (działki ewid. nr: 106, 182 - obręb 

Tokary), w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 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 3661W i nr 3601W 

(działki ewid. nr: 106, 182 - obręb Tokary), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami,  



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

zmiany decyzji nr D.6853.1.123.2022 z dnia 25.05.2022 r., 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki ewid. nr: 

502, 503 – obręb Stara Wieś), w celu budowy kanalizacji kablowej                                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz podbudowy słupowej 

dla telekomunikacyjnej linii kablowej i telekomunikacyjnej linii kablowej 

napowietrznej na istniejących słupach energetycznych, 

 TASTA ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 52/1, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Kaczory 

(działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 52/1, 

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

powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1811) w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 1654, 

 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 3636W w miejscowości 

Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 144/6, 

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

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

Pruszynek) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii światłowodowej 

podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

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

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

Pruszynek) w celu prowadzenia robót polegających na budowie napowietrznej 

linii światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej 

PGE Dystrybucja, 



 OLAN sp. z o.o. Żabokliki ul. Korczewska 57 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka ewid. 

nr 915) w celu budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej do działki ewid. nr 440, 

 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 3645W w miejscowości Ozorów (działka 

ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

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

939/1, 219 – obręb Myrcha, działka ewid. nr 1065/1 – obręb Wólka 

Wiśniewska), 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka 

ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 188, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka 

ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 188, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla (działka ewid. 

nr 2697/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 3278/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn      

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 3278/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 

712/9 – obręb Mroczki) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

mieszkalny na działce ewid. nr 434/1, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid. 

nr 712/9) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 434/1, 

 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 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 275/4), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 275/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1499) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 1866/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1499) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

 o ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego przy granicy działki nr 714/4 

-  obręb Wołyńce i nr 665 stanowiącej drogę powiatową nr 3635W, 

 Gminy Mokobody o nieodpłatne przekazanie kostki brukowej pochodzącej                                     

z rozbudowy drogi powiatowej nr 3611W.  

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

budowlane. 

13. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przy Kole 

Pszczelarzy w Siedlcach o wyróżnienie pszczelarzy Koła. 

14. Rozpatrzenie propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu: 

„Program współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. 

15. Rozpatrzenie prośby Straży Pożarnej w Nowym Opolu. 

16. Wolne wnioski. 

  

 



Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 31 sierpnia 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIX/469/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 1210/7 o pow. 0,0547 ha, położona w obrębie 

Strzała, w wysokości 70 zł/m2 (zał. nr 2). 

70 zł/m2 x 547 m2 = 38 290 zł 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIX/470/2022 w sprawie 

dokonania zamian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

2026 (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 7 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 5)                                

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

 

 



Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zał. nr 6)                                

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

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 7): 

 zatwierdzić zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na 2023 r., 

 przekazać jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego 

zatwierdzone „zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na 2023 r.” do 

wykorzystania przy opracowywaniu projektu budżetu. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 8): 

 Zwiększyć budżet na 2022 r. dla jednostek publicznych zgodnie z załączonym 

rozliczeniem o kwotę                                                                 – 30 411,12 zł dla: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim                      – 7 252,48 zł 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy SOSW w Stoku Lackim                                                 

                                                                                                     – 4 518,21 zł 

- Przedszkole Specjalne przy SOSW w Stoku Lackim                – 2 263,44 zł 

- SOSW w Stoku Lackim                                                               – 8 462,29 zł 

- wczesne wspomaganie rozwoju                                                  - 1 156,02 zł 

                                                  - SOSW – 172,17 

                                                  - PPPP – 983,85 zł 

- PPPP w Stoku Lackim                                                                – 6 758,68 zł   

 Zwiększyć dotację dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie                               

z załączonym rozliczeniem o kwotę                                              - 34 480,70 zł dla: 

- MOW Gostchorz                    - 15 372,66 zł 

- SPSp Gostchorz                      -   1 803,71 zł 

- LOSp Gostchorz                     -   2 142,22 zł 

             - MOW Wojnów                        - 11 858,91 zł 



             - SPSp Wojnów                          - 1 229,83 zł 

             - LOSp Wojnów                         - 2 073,37 zł. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości  Pruszyn (działka ewid. nr 360/3), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 362/14, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działki 

ewid. nr: 258/1, 307, 260/18, 260/20, 252/15, 252/17, 255/2, 253/1, 254/1, 306, 256/1, 

251/3, 303/1 – obręb Domanice, działki ewid. nr: 89/1, 40, 42/1, 44/1, 46/1, 48/1, 52/1, 

54/1, 56/1, 58/1, 59/1, 62, 4/1, 66/1, 69/1, 70/1, 72/1, 87, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 

28/1, 29/1, 29/8, 29/6 – Pieńki, działka ewid. nr 833 – obręb Łupiny), w celu budowy 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                   

w miejscowości Żelków Kol. (działka ewid. nr 91/3), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

planowanego na działce ewid. nr 91/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                    

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego ziemnego nn 0,4 kV do zasilania   działki ewid. nr 299/1 – 

budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1932, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1811), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1655, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2738/4), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2738/1, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

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

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 215/2, 

215/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. nr 1) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do nieruchomości – działka 

ewid. nr 29 w miejscowości Olszyc Włościański w terminie 7.09.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, nr 3652W obręb 

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

z przyłączami na okres 14.10.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, nr 3652W obręb 

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

budowie sieci wodociągowej w terminie 8.09 – 13.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania                     

w energię domu jednorodzinnego w miejscowości Przywory Duże na działce ewid. nr 

581/3 w terminie 9.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka ewid. nr 285)  poprzez umieszczenie linii kablowej nn 0,4 kV 

celem zasilania w energię domu jednorodzinnego w miejscowości Przywory Duże na 

działce ewid. nr 581/3 na okres 9.09.2022 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 3606W – obręb 

Dąbrówka Wyłazy (działka ewid. nr 1085/3) w celu dowieszenia oświetlenia ulicznego 

na istniejącej podbudowie słupowej, 

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

ewid. nr 106 – obręb Tokary), w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 



wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami                                         

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 397, 238/6                      

w terminie 3 - 7.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 397, 238/6 na okres 7.10.2022 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 3665W                                      

w miejscowości Klimonty (działka ewid. nr 721) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 720, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W i 3601W (działki 

ewid. nr: 106, 182 - obręb Tokary), w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 8 - 19.09.                   

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W i 3601W 

(działki ewid. nr: 106, 182 - obręb Tokary), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej 

oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 

19.09.2022 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, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.123.2022 z dnia 25.05.2022 r., poprzez mianę 

zapisu sentencji decyzji na zapis: „zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3661W oraz 3601W (działka ewid. nr 448 – obręb Góry, działki ewid. 

nr: 202/1, 202/2, 66/2, 67/2, 68/2, 70/2 – obręb Laskowice, gmina Korczew) w celu 

budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 



telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działki 

ewid. nr: 502, 503 – obręb Stara Wieś), w celu budowy kanalizacji kablowej                                         

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz podbudowy słupowej dla 

telekomunikacyjnej linii kablowej i telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej 

na istniejących słupach energetycznych PGE Dystrybucja S.A., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 52/1 

w terminie 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 3654W obręb Kaczory 

(działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 52/1 na okres 14.09.2022 r. – 31.12.2047 r., 

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

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1811) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1654, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                    

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 144/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

ewid. nr 140 - obręb Pruszynek) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja 

na okres 22.09.2022 r. – 31.12.2032 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

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

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

ewid. nr 140 - obręb Pruszynek) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

napowietrznej linii światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie 



słupowej PGE Dystrybucja w terminie 22.09.2022 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 Krześlin (działka ewid. nr 915) w celu budowy przyłącza do sieci 

kanalizacyjnej do działki ewid. nr 440, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                    

w miejscowości Ozorów (działka ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza 

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

działce ewid. nr 1786, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki 

ewid. nr: 939/1, 219 – obręb Myrcha, działka ewid. nr 1065/1 – obręb Wólka 

Wiśniewska) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 188 na okres 20.09.2022 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 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 188 w terminie 19.09.                

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Hołubla (działka ewid. nr 2697/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 3278/2 na okres 8.09.2022 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 obręb Hołubla 

(działka ewid. nr 2697/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 3278/2                         

w terminie 8.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka 

ewid. nr 712/9 – obręb Mroczki) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

mieszkalny na działce ewid. nr 434/1 w terminie 8.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Mroczki (działka ewid. nr 712/9) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 434/1 na okres 8.09.2022 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 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 275/4), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 275/5, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1499) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działki ewid. nr 1866/3 na okres 16.09.2022 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 3669W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1866/3 w terminie 

16.09.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 uznał, że prawo własności do drzewa – gat. kasztanowiec,  należy do właścicieli działki 

ewid. nr 714/4 obręb Wołyńce gm. Siedlce, 

 pozyskaną kostkę zagospodarować na działce należącej do Powiatu Siedleckiego 

położonej w miejscowości Broszków (obwód drogowy).  

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXIX/471/2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 10). 

 

 



Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

przy Podlaskim Kole Pszczelarzy w Siedlcach (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił                                      

o wyróżnieniu dwóch pszczelarzy Koła, za zasługi w rozwój pszczelarstwa. Zarząd na 

powyższy cele przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 zł.   

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie uwzględniać propozycji zgłoszonych                     

w trakcie konsultacji społecznych do projektu „Program współpracy Powiatu Siedleckiego                          

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023” (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na przeszkody formalno-prawne jednogłośnie postanowił nie 

dofinansowywać zakupu hełmów strażackich firmy Rosenbauer dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Opolu (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków.                                             Wicestarosta 

                                                                                         /-/ Małgorzata Cepek 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


