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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 13 LIPCA DO 7 WRZEŚNIA 2022 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 13 lipca 2022 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

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

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXIII/455/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian                       

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2022 r.  

 

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

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXIII/456/2022 w sprawie dokonania zmian                        

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinka 

drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXIII/457/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego. 

 

4. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

o zwiększenie środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań za działki. 

 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami postanowił o zwiększeniu środków w budżecie powiatu o kwotę 300.000 zł 

w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 na wypłatę odszkodowań za działki, które na mocy prawa 

stały się własnością powiatu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg powiatowych. 

 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie uregulowania własności części pasa 

drogowego, ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole zajętego pod drogę 

gminną, 

 zapoznanie z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2  

w odniesieniu do wniosku Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu  

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

odcinku Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 firmy TRAKT działającej z upoważnienia Wójta Gminy Kotuń  

o zaopiniowanie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3659W  

w zakresie geometrii i odwodnienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej w miejscowości Żdżar, od drogi powiatowej nr 3659W do drogi 

gminnej nr 360338W”, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 Tarnów,                            

z pełnomocnictwa którego wystąpiła Mont – Gaz z siedzibą w Siedlcach                      

ul. Garwolińska 3/2 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236),                          
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w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 405/2, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki ewid. 

nr: 747, 733 – obręb Lipiny), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                    

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

 KROBE sp. z o.o., ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podlaski, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki ewid. nr: 747, 733 – obręb 

Lipiny), w celu budowy kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid. 

nr 361), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 360/1,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid. 

nr 361), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 360/1,  

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504), poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 110,  

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

powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 110,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 804), w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1514/6,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 1514/6,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 457  – obręb Dąbrowa,  

działka ewid. nr 676 – obręb Tokary, działka ewid. nr 650 – obręb Korczew),                 

w celu umieszczenia linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 

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

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. nr 457– obręb 

Dąbrowa, działka ewid. nr 676 – obręb Tokary, działka ewid. nr 650 – obręb 

Korczew), w celu przeprowadzenia robót polegających na budowie linii 

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

kierunek Przesmyki wraz z kablem światłowodowym,  

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ewid. 291/1) na teren 

działki ewid. nr 188/5 w miejscowości Mościbrody”, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 1217) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 463/3 

obręb Stok Lacki - Folwark,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działki nr ewid. nr: 361, 341/20) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 341/21 obręb Podnieśno,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3671W 

(działka nr ewid. 715) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 578/5, 

577/8 obręb Wielgorz,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka nr ewid. 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1663/3 

obręb Zbuczyn,  

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

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

Duże oraz działka ewid. nr 299 - obręb Domanice-Kolonia), w celu lokalizacji 

napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona                       

na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

(działki ewid. nr: 202/2, 202/1, 244 – obręb Laskowice), w celu budowy 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działki ewid. nr: 282/1, 313/1, 384/1, 379/1, 387/1, 380/1, 283/1, 38/5, 38/3, 

35/3, 34/7, 34/4, 33/21, 33/19 - obręb Mościbrody), w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 300 - obręb 

Domanice-Kolonia) oraz drogi powiatowej nr 3654W (działki ewid. nr: 264/1, 

266/8, 307, 266/9 – obręb Domanice-Kolonia), w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 Domtel Telecom ul. Wałowa 9/31 Siedlce, w sprawie zadysponowanie pasa 

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

1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice), w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16 Tarnów,                                 

z pełnomocnictwa którego wystąpił KRANZ-GAZ” ul. Chopina 34                      

Siemiatycze, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3617W w miejscowości Korczew ul. Siedlecka (działka ewid. nr 96), w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 570, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W w miejscowości Korczew (działka 

nr ewid. 96), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 492/5 – budynek mieszkalny, 
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 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił: 

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Olędy (działka nr 

ewid. 82), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                      

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 210 – budynek garażowy, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja (działka nr 

ewid. 207), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 171/3 – budynek mieszkalny, 

 Okna Królewskie sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410 Warszawa, w sprawie 

wyrażenia zgody na utwardzenie pasa terenu przeznaczonego w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi, przyległego do 

nieruchomości nr ewid. 283 i 285  w miejscowości Pruszyn, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  

Tarnów, w imieniu wystąpił „GAZ” sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie,                                  

w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.8.2022                     

z dnia 02.02.2022 r.,  

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  

Tarnów, w imieniu której wystąpił „GAZ” Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c  

Błonie, w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach                                              

nr D.6853.1.9.2022 z dnia 02.02.2022 r., 

 STIMO NET Sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6 Krosno,  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 651- obręb Cisie-Zagrudzie oraz działka ewid. nr 511/2 - obręb 

Nowa Dąbrówka), w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej napowietrznej LTC ADSS na istniejącej i projektowanej (jedno 

stanowisko słupowe) podbudowie słupowej, 

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

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

2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla), poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej na okres 25.07.2022 r. – 31.12.2032 r., 

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

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

2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na 

istniejącej podbudowie słupowej w terminie 25-26.07.2022 r., 

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

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

Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 obręb Domanice-Kolonia), w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja. 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy                                         

ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazowego 

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

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy ul. Słowackiego 
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(działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka nr ewid 826) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb 

Koszewnica, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr 1065/1 obręb 

Wólka Wiśniewska), w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości - działka nr ewid 

318, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W  

w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa (działka nr ewid. 1044/1), w celu 

budowy przyłącza wodociągowego zasilającego działki ewid. nr: 414, 19 – 

budynek mieszkalny, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1007 

obręb Łupiny,  

 Związku Komunalnego „Paprotnia” ul. Jana Pawła II 20 Paprotnia,  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W  

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 249/1) ul. 3 Maja,   

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej – dwa przejścia poprzeczne pod drogą 

na wysokości działek nr ewid.: 245/2 i 246/2 oraz 264/2 i 265/2, 

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac związanych  

z odnowieniem krzyża przydrożnego w m. Pruszyn zlokalizowanego  

w chodniku drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 579/1) obręb – 

Pruszyn, 

 zapoznanie z petycją mieszkańców w sprawie dalszego remontu drogi 

powiatowej nr 3602W od m. Kępa do m. Koszewnica oraz budowy chodnika                  

na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pieńki. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:  
 wyraził zgodę na wydzielenie z działki nr 671 położonej w ciągu ul. Pięknej  

w Nowym Opolu, będącej własnością Powiatu Siedleckiego, części działki zajętej 

pod drogę gminną oraz przekazanie prawa własności do niej w formie darowizny 

na rzecz Gminy Siedlce, pod warunkiem pokrycia kosztów podziału nieruchomości  

i kosztów sporządzenia aktu notarialnego przez Gminę Siedlce, 

 nie pogłębiać i nie udrażniać rowów przy drodze powiatowej nr 3667W, z uwagi                  

na planowany przebieg autostrady A2, przecinający drogę powiatową na odcinku 

Krzesk Majątek – Kośmidry,  

 zaopiniował pozytywnie włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3659W                     

w zakresie geometrii i odwodnienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa 

drogi gminnej w miejscowości Żdżar, od drogi powiatowej nr 3659W do drogi 

gminnej nr 360338W”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

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

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

405/2, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki ewid. nr: 

747, 733 – obręb Lipiny), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                 

z przyłączami w technologii światłowodowej, na okres 15.07.2022 r. – 31.12.                    

2048 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W (działki ewid. nr: 

747, 733 – obręb Lipiny), w celu budowy kanalizacji kablowej wraz  

z przyłączami w technologii światłowodowej, w terminie 14.07.2022 r. – 15.07.              

2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości 

Strzała (działka ewid. nr 361), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 360/1,  

na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości 

Strzała (działka ewid. nr 361), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 360/1, w terminie 19.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504), poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 110,                        

na okres 22.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny                            

na działce ewid. nr 110,  w terminie 22.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Wodynie (działka ewid. nr 804), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1514/6, na okres 

02.09.2022 r.– 31.12.2052 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 1514/6, w terminie 02.09.2022 r., 

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

457  – obręb Dąbrowa, działka ewid. nr 676  – obręb Tokary, działka ewid. 650  – 

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

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

światłowodowym, w terminie 02.08.2022 r - 31.12.2052 r., 

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

nr 457– obręb Dąbrowa, działka ewid. nr 676 – obręb Tokary, działka ewid. nr 650 

– obręb Korczew), w celu przeprowadzenia robót polegających na budowie linii 

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

Przesmyki wraz z kablem światłowodowym, w terminie 13.07.2022 r. – 02.08.                               

2022 r., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego  

z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ewid. 291/1) na teren działki ewid. nr 

188/5 w miejscowości Mościbrody gmina Wiśniew”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 1217) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 463/3 obręb 

Stok Lacki - Folwark,  
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W (działki 

ewid. nr: 361, 341/20) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 341/21 obręb 

Podnieśno,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3671W 

(działka nr ewid. 715,) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 578/5, 577/8 

obręb Wielgorz,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka nr ewid. 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1663/3 obręb 

Zbuczyn,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W  (działka 

ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 Domanice-Kolonia),  

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

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

ewid. nr: 202/2, 202/1, 244 – obręb Laskowice) 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 3634W (działki 

ewid. nr: 282/1, 313/1, 384/1, 379/1, 387/1, 380/1, 283/1, 38/5, 38/3, 35/3, 34/7, 

34/4, 33/21, 33/19 - obręb Mościbrody), w celu budowy kanalizacji kablowej                          

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka 

ewid. nr 300 - obręb Domanice-Kolonia) oraz drogi powiatowej nr 3654W (działki 

ewid. nr: 264/1, 266/8, 307, 266/9 – obręb Domanice-Kolonia),  

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3635W, 3655W, 

3652W (działki ewid. nr 1380, 1390/2, 1393/3, 1381 - obręb Domanice), w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3617W  

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96), w celu budowy przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 570, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W  

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 492/5 – 

budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3926W  

w miejscowości Olędy (działka nr ewid. 82), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 210 – 

budynek garażowy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W  

w miejscowości Choja (działka nr ewid. 207), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 171/3 – 

budynek mieszkalny, 

 wyraził zgodę na utwardzenie pasa terenu przeznaczonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi, przyległego                                      

do nieruchomości nr ewid. 283  i  285  w miejscowości Pruszyn,  
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 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.8.2022 z dnia 02.02.    

2022 r.,  

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.9.2022 z dnia 

02.02.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka 

ewid. nr 651- obręb Cisie Zagrudzie oraz działka ewid. nr 511/2 - obręb Nowa 

Dąbrówka), w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej 

napowietrznej LTC ADSS, na istniejącej i projektowanej (jedno stanowisko 

słupowe)podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 3618W (działki 

ewid. nr: 2708/3, 2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla), poprzez 

umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej z przyłączami podwieszonej na 

istniejącej podbudowie słupowej, na okres 25.07.2022 r. – 31.12.2032 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 3618W (działki 

ewid. nr: 2708/3, 2697/1, 2697/2, 2708/2, 2714 - obręb Hołubla),  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej w terminie                                     

25-26.07.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka 

ewid. nr 285 - obręb Przywory Duże oraz działka ewid. nr 299 - obręb Domanice-

Kolonia), w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej 

– linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W  

w miejscowości Mordy ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038),   

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 2043, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W  

w miejscowości Mordy, ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038),   

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 2018, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka nr ewid 826) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb 

Koszewnica,  

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

ewid. nr 1065/1) obręb Wólka Wiśniewska, w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości - działka nr ewid 318, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W  

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ewid. 1044/1), w celu budowy 

przyłącza wodociągowego zasilającego działkę ewid. nr 414, 19 – budynek 

mieszkalny, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1007, obręb 

Łupiny,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W  

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 249/1) ul. 3 Maja,   

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej – dwa przejścia poprzeczne pod drogą 

na wysokości działek nr ewid.: 245/2 i 246/2 oraz 264/2 i 265/2, 
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 wyraził zgodę na przeprowadzenie prac związanych z odnowieniem krzyża 

przydrożnego w m. Pruszyn zlokalizowanego w pasie (chodniku) drogi powiatowej  

nr 3632W (działka ewid. nr 579/1), 

 zapoznał się z petycją mieszkańców miejscowości Koszewnica, Kępa i Pieńki  

w sprawie dalszego remontu drogi powiatowej nr 3602W od m. Kępa do  

m. Koszewnica oraz budowy chodnika na odcinku od stacji kolejowej  

w m. Koszewnica do m. Pieńki. Petycja wpłynęła w miesiącu lipcu 2022 r., kiedy 

realizowane są inwestycje zaplanowane na rok bieżący, a remont ww. drogi 

powiatowej nie był przewidziany w budżecie powiatu na 2022 rok. Ostateczna 

decyzja w sprawie remontu drogi podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2023 rok. 

 

6. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o ufundowanie nagród w konkursach 

podczas festynu „Korczew dla Niepodległej”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew postanowił o przyznaniu 

środków finansowych w kwocie 2.000 zł na zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej 

dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, organizowanych podczas festynu „Korczew dla 

Niepodległej”, który odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2022 r. 

 

7. Przyjęcie porozumienia o współpracy, dotyczącej organizacji imprezy promocyjno-

targowej: Dni Siedlec – XXVIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym  

i rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe imprezy. 

 

       Zarząd Powiatu przyjął projekt Porozumienia o współpracy, dotyczącej 

organizacji imprezy promocyjno-targowej: Dni Siedlec – XXVIII Międzynarodowe Dni 

z Doradztwem Rolniczym. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe 

w wysokości 6.000 zł /z działu 900 rozdz. 90095 § 4210/ na nagrody dla laureatów konkursów 

z zakresu edukacji ekologicznej, organizowanych w ramach Dni Siedlec – XXVIII 

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się w dniach  

10 – 11 września 2022 r. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o sfinansowanie wydarzenia kulturalno – 

sportowego „Rozgrywki o puchar Starosty Siedleckiego i Wójta Gminy Korczew                       

dla Niepodległej 2022”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew postanowił o ufundowaniu 

upominków z logo Powiatu Siedleckiego za kwotę 7.000 zł, które zostaną wręczone uczestnikom 

wydarzenia kulturalno – sportowego pn. „Rozgrywki o puchar Starosty Siedleckiego i Wójta 

Gminy Korczew – Korczew dla Niepodległej 2022”, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia                     

2022 r. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie  

o wsparcie finansowe dla hodowców koni podczas Dni Siedlec - XXVIII 

Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym – XVI Regionalnej Wystawie 

Zwierząt Hodowlanych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Hodowców Koni w Warszawie dotyczącą dofinansowania wynajęcia boksów dla koni podczas 

Dni Siedlec - XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym – XVI Regionalnej 
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Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Zarząd z uwagi na fakt, że zadanie powyższe nie jest 

zadaniem powiatu nie może przekazać środków finansowych na ten cel. 
 

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd 

Oddziału Powiatowego w Siedlcach o ufundowanie nagród dla strażaków podczas 

zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach postanowił o ufundowaniu pucharów, dyplomów                  

i medali do kwoty 1.500 zł dla strażaków ochotników za zajęcie trzech czołowych miejsc 

podczas zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP działających na terenie powiatu 

siedleckiego. Zawody planowane są na 24 września 2022 r. 

 

11. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Wiśniew o dofinansowanie XIV Festiwalu Kuchni 

Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Wiśniew postanowił o ufundowaniu 

pucharów, medali oraz nagród rzeczowych do kwoty 2.000 zł z dla uczestników IX biegu 

ulicznego podczas XIV Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”, który odbędzie 

się w dniu 17 lipca 2022 r. 

 

12. Rozpatrzenie prośby Proboszcza Parafii św. Teresy w Siedlcach o dofinansowanie 

półkolonii dla dzieci z powiatu siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Proboszcza Parafii św. Teresy w Siedlcach  

o dofinansowanie półkolonii dla dzieci z powiatu siedleckiego. Zarząd postanowił nie 

dofinansować w/w przedsięwzięcia. 

 

13. Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie udziałów Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni 

Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o rozliczenie udziałów Powiatu Siedleckiego 

w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach w związku z wystąpieniem 

ze Spółdzielni. 

Zarząd postanowił zwrócić się do Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny                    

w Wodyniach o uzupełnienie dokumentów dotyczących rozliczenia zysków i strat za lata 2016 

– 2022, stanu i zmian funduszu zasobowego i udziałowego za w/w okres oraz wskazanie na 

jakiej podstawie wyliczono kwotę 45.706,01 zł, którą zwrócono do Powiatu Siedleckiego. 

 

14. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę  

Wodynie poniesionych w miesiącach: kwiecień i maj w związku z pobytem uchodźców 

z Ukrainy. 

 

Zarząd Powiatu przyjął rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę  

Wodynie w wysokości 10.076,91 zł poniesionych w miesiącach: kwiecień br. – 2.896,12 zł i maj 

br. – 7.180,79 zł w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z 

dnia 9 maja 2022 roku. 
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15. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 27 lipca 2022 r. 

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

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

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji składników majątku ruchomego                           

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

          Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego                                    

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

składników majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji. 

 

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych.  

 

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

działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych. Zakupione materiały 

będą wykorzystywane do promowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wyrobów                                    

z materiałów wtórnych oraz promowania zachowań ekologicznych. 

 

5. Rozpatrzenie wniosku o nadania odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” dla                                   

Pana prof. dr hab. Tomasza Strabel.  

 

            Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, o nadania odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana prof. dr hab. Tomasza Strabel. 

 

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

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

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

utrzymaniem i ochroną dróg.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę z dnia                  

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

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

i ochroną dróg i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu.  
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7. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Przedsiębiorstwa MIKST sp. z o.o. w Węgrowie                                

o wyrażenie zgody na przeniesienie na rzecz Powiatowego Banku Spółdzielczego                        

w Sokołowie Podl. praw z umowy podwykonawczej nr 1/Łęczycki – Przesmyki/2022                          

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

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz Powiatowego Banku 

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

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

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

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

Dariusz Dymowski, Adam Bieliński, Krześlinek 55. 

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

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

obręb Dąbrowa, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka-

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

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

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

ziemnego zasilającego działkę ewid. nr 188 – budynek mieszkalny, 

  w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

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

budynek mieszkalny, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

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

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka 

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

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

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

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

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

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

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1, 

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

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

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

światłowodowej napowietrznej, 

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

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

753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy 
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telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka 

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

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

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

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

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

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

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej oświetlenia ulicznego 

będącego własnością UG Siedlce, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

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

obręb Broszków, 

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

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

Niwa), w celu budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

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

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

dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

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

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

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

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

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości 

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

kablowej napowietrznej wraz z linią kablową doziemną w rurze osłonowej 

RHDPE o średnicy 40 mm, 

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

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

nr 380/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

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

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

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

działki ewid. nr 52/1, 

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

drogi powiatowej nr 3628W (działka ewid. nr 197 - obręb Suchodołek, działka 
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ewid. nr 129 – obręb Rogóziec), w celu budowy kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

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

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                        

z przyłączami, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                       

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

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

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

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

Wiśniewska), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

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

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Wójta Gminy Suchożebry, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                         

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

kanalizacji sanitarnej, 

 BUDOINSTAL Węgrów ul Orzeszkowej 37, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

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

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, 

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

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

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

PE 90, 

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

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

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

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

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

ciśnienia PE 90, 

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

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

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

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na 

istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

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

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

Pruszyn), w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej wraz z przyłączami – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE Dystrybucja, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 
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Paprotnia (działka ewid. nr 249/1), w celu budowy sieci wodociągowej – jedno 

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

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3849W 

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

Krześlinek, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

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

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

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

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

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

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

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

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

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

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

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

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

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

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

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

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

światłowodowym, 

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

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

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

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

Przesmyki wraz z kablem światłowodowym, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                       

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

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

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

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

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

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

Dąbrowa, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                

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

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                    

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



16 
 

elektroenergetycznego ziemnego zasilającego działkę ewid. nr 188 – budynek 

mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

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

budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                   

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

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                           

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

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

– budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki 

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

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

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W 

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

kablowej światłowodowej napowietrznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki 

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

budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w osłonie rur HDPE wraz                       

ze studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                         

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 428/12, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

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

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

Pruszyn), w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej 

oświetlenia ulicznego będącego własnością UG Siedlce, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

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

Broszków, 

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

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

napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej                                       

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

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

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

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

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej na okres 3.08.2022 r. – 

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

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. 

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

budowy instalacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami 

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

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

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

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami na okres 3.08.2022 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W                        

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

telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej wraz z linią kablową doziemną 

w rurze osłonowej RHDPE o średnicy 40 mm, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                           

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 52/1 w terminie 27.07.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                           

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1), poprzez umieszczenie 

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

27.07.2022 r. – 31.12.2053 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

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

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

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami 

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

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

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

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami 

na okres 8.08.2022 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                       

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

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

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

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

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 28.07- 

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

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

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

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami na okres 1.08.2022 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy 
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rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb 

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

sanitarnej na okres 28.07.2022 r. – 31.12.2072 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

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

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

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

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                        

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

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

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

na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 w terminie 22.08-14.09.                     

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

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                          

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

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

323/9, 322/3, 373 – obręb Żelków), poprzez umieszczenie sieci gazowej 

średniego ciśnienia PE 90 na okres 14.09.2022 r. – 31.12.2048 r., ustalił opłatę 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

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

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                          

z przyłączami na istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

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

telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz z przyłączami – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej UG Siedlce i PGE 

Dystrybucja, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W                       

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

wodociągowej – jedno przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działek 

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3849W 

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

Krześlinek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                          

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

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

kierunek Kamianki na okres 18.08.2022 r. – 31.12.2053 r., ustalił opłatę                           

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót 
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polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 

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

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki ewid. 

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

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

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

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

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

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

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

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

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

z kablem światłowodowym na okres 12.08.2022 r. – 31.12.2053 r., ustalił opłatę 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                           

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

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

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

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

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                       

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

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

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

 

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

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi 

powiatowej nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

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

na udostępnienie materiałów graficznych w formie herbu Powiatu  oraz danych 

adresowych w celu zamieszczenia na kalendarzu planszowym. 

 

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

materiałów graficznych w formie herbu Powiatu oraz danych adresowych w celu zamieszczenia 

na kalendarzu planszowym. 

 

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

zadań biblioteki powiatowej w I półroczu 2022 r. 
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            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                               

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

 

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni                                   

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

Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” organizowanej w trakcie XXVIII 

Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 11 września 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1500 zł zakup nagród dla hodowców 

koni podczas „Wystawy Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” organizowanej                          

w trakcie XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 11 września 2022 r.  

 

13. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Paprotnia o wsparcie finansowe ufundowania 

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

Paprotnia” w dniu 28 sierpnia br. w Paprotni. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Paprotnia postanowił dofinansować 

kwotą 2500 zł zakup nagród dla najlepszych zawodników podczas zawodów „Strong Man”, 

organizowanych podczas „Pikniku – zakończenie lata z Gminą Paprotnia” w dniu 28 sierpnia 

br.  

  

14. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie                                     

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

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

 

          Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych przez Gminę 

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

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

 

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

za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu Renault Thalia. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił rozłożyć na raty, na okres 1,5 roku (18 miesięcznych rat) 

należność za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu Renault Thalia.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 11 sierpnia 2022 r. 

 

1. Przyjęcie: 

 informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za II 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, 
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 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.  
 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2022 r., 

 informację Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału NFZ o aktualnym 

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 

 informację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                   

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach, 

 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                             

nt. funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze br., 

 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 

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

Zarząd przyjął: 

 informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. przyznanych środków pomocowych dla Powiatu 

Siedleckiego 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 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 II kwartał 2022 r.                    

 

 



22 
 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXV/460/2022 w sprawie dokonania zmian                         

w budżecie powiatu na 2022 rok. 

 

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

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

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

4. 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, 
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 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, 
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 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 
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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. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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 
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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 
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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                                        
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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. 

 

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

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

      Zarząd Powiatu przyjął projekt umowy o zasadach korzystania z odcinka drogi powiatowej 

nr 3675W dla potrzeb budowy autostrady A2. 

 

6. 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. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezydenta Miasta Siedlce 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. 

 

7. 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. 

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek 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:   

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

8. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji powierzenia gminom z terenu Powiatu 

Siedleckiego zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                           

w sezonie 2022/2023. 
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            Zarząd Powiatu przyjął propozycję powierzenia gminom z terenu Powiatu Siedleckiego 

zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Na powyższe zadanie Zarząd przeznaczył 

środki finansowe w wysokości 260 000 zł. 

 

9. Rozpatrzenie prośby Akademii Umiejętności Pan Hilary oraz Stowarzyszenia                          

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

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Akademii Umiejętności Pan Hilary oraz 

Stowarzyszenia Pan Hilary z Wyszkowa postanowił nie udzielać dofinansowania V edycji 

Konkursu Fotograficznego BUG Z NAMI, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe 

budżetu Powiatu. 

 

10. Przyjęcie projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023”. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                   

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023” i skierował do konsultacji społecznych. 

 

11. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Paprotnia o ufundowanie nagród laureatom 

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

 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Paprotnia postanowił o ufundowaniu 

nagród, za kwotę 2000 zł laureatom konkursu plastycznego pod hasłem: Eko wynalazek – nie 

wyrzucaj, wykorzystaj „Drugie życie naszych śmieci”. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 18 sierpnia 2022 r. 

 

1. Rozpatrzenie prośby 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie o udostępnienie                         

w okresie 29.08 – 23.09.2022 r. nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249 o powierzchni 1,8956 ha,                                

na potrzeby zakwaterowania przejściowego w ramach ćwiczeń.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w okresie 29.08 – 

23.09.2022 r., 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, nieruchomości położonej                       

w miejscowości Głuchów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249 o powierzchni 

1,8956 ha, na potrzeby zakwaterowania przejściowego w ramach ćwiczeń. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 25 sierpnia 2022 r. 

 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXVII/462/2022 w sprawie dokonania zmian                        

w budżecie powiatu na 2022 r.  
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2. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za  

I półrocze 2022 roku”. 

 

Zarząd Powiatu 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”. Zarząd powyższą uchwałę postanowił przedstawić: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku”. 

 

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

„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku”. 

Zarząd powyższą uchwałę postanowił przedstawić: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

 

4. 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”.  

 

 Zarząd Powiatu 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”. Zarząd 

powyższą uchwałę postanowił przedstawić: 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

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

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

 

Zarząd Powiatu postanowił nie umarzać kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku 

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

 

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

budowlane. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXVII/466/2022 w sprawie wyrażenia zgody                     

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

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

cele budowlane. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXVII/467/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

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

lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXVII/468/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

dysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

9. 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Stoku Lackim za I półrocze 2022 r., 

 informację Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II  

w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

 informację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                          

„RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                           

w Siedlcach, 

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., 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe 

ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2021 r.  

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

merytorycznych Komisji. 

 

10. 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 
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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 nr 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 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 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, 
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  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.                  
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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 
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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. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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 oraz 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, 
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 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, 
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 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 nr 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. 

 

11. 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”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka 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 
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wręczane podczas XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 

w dniach 10 – 11 września 2022 r. 

 

12. 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. 

 

       Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk  

o Zwierzętach UPH w Siedlcach 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. 

 

13. 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje nt. przygotowania placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 

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

merytorycznej Komisji. 

 

14. 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”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie projektu „Aktywna turystyka 

na terenie Powiatu Siedleckiego”. 

 

15. 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych przez Gminę 

Wodynie 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. 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 31 sierpnia 2022 r. 

 

1. Zaopiniowanie: 

 aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023, 

 aneksu nr 1 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 
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            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował: 

 aneks nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023, 

 aneks nr 1 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 7 września 2022 r. 

 

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

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

 

        Zarząd Powiatu 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.  

 

2. 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. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną                                      

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

w wysokości 70 zł/m2. 

70 zł/m2 x 547 m2 = 38 290 zł 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXIX/470/2022 w sprawie dokonania zamian                                

w budżecie powiatu na 2022 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                         

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

6. 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. 
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            Zarząd Powiatu 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. i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

7. 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. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił: 

 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. 

 

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

wg metryczki subwencji oświatowej określonej przez MEN. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił: 

 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. 

 

9. 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, 
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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 
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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 
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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, 
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 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.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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, 
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 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 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 w terminie 8 - 19.09.                 

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie 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 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 zmianę 

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

powiatowej nr 3661W oraz nr 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, 
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 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, 
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 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).  

 

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

budowlane. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXIX/471/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

11. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przy Kole 

Pszczelarzy w Siedlcach o wyróżnienie pszczelarzy Koła. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przy 

Podlaskim Kole Pszczelarzy w Siedlcach postanowił o wyróżnieniu dwóch pszczelarzy Koła,           

za zasługi w rozwój pszczelarstwa. Zarząd na powyższy cele przeznaczył środki finansowe                            

w wysokości 500 zł.   

 

12. 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”. 

 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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13. Rozpatrzenie prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu. 

 

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

dofinansowywać zakupu hełmów strażackich firmy Rosenbauer dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Opolu.  

 

 

 

                                                                                          Wicestarosta 

                                                                                  /-/ Małgorzata Cepek 


