
Protokół Nr CLXX/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 21 września 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

7 września 2022 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. 

5. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na 

terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Łupiny (działka ewid. nr 833) w 

celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną 

domu mieszkalnego w miejscowości Łupiny na działce ewid. nr 770, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Łupiny (działka ewid. nr 833) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania domu 

mieszkalnego na działce ewid. nr 770, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W obręb Trzciniec (działka ewid. nr 647) 

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



elektryczną domu mieszkalnego w miejscowości Trzciniec na działkach ewid. 

nr: 410, 411, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W obręb Trzciniec (działka ewid. nr 647) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania w energie 

elektryczną domu mieszkalnego na działkach ewid. nr: 410, 411, 

 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 Łupiny (działka ewid. nr 

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

zasilania działki ewid. nr 730/2 – budynek mieszkalny, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                            

w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/2) w celu budowy przyłącza 

wody do budynku mieszkalno-gospodarczego na działce ewid. nr 204/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W                                            

w miejscowości Świniary (działka ewid. nr 39/2) w celu budowy przyłącza do 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 324, 

 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 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 

1109/2, 

 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 przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działki ewid. nr 318, 

 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 3633W obręb Paprotnia (działka ewid. nr 

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

zasilania działki ewid. nr 140, 



 Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3649W w miejscowości Wola Serocka poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 91/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid. 

nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działek ewid. nr: 197/1,  197/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W obręb Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) 

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

elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Kłódzie na działkach ewid. 

nr: 197/1, 197/4, 

 ITT Media Telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Golice (działka 

ewid. nr 787/1) oraz w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16)  

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – światłowodowej doziemnej, 

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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 215/2, 215/4, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 140), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 

215/2, 215/4, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 275/4) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

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

 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 

Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 275/4), poprzez umieszczenie przyłącza 



gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 275/5, 

 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 3637W obręb Grodzisk (działka ewid. nr 

563) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. 

nr 371/3 – budynek mieszkalny, 

 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 3621W obręb Dąbrowa (działka ewid. nr 

1109) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3664W obręb Łęczycki (działki ewid. nr: 336/4, 391/1) oraz drogi powiatowej 

nr 3624W obręb Pluty (działki ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 

83/1, 84/1, 91/1, 96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 101/1, 103/3); obręb Podawce (działka 

ewid. nr 192/2), w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej z przyłączami, 

 PRB Inż. „Budokan” ul. B. Joselewicza 2, Łosice w sprawie zajęcia pasa 

drogowego  drogi powiatowej nr 3664W obręb Łęczycki (działki ewid. nr: 

336/4, 391/1) oraz drogi powiatowej nr 3624W obręb Pluty (działki ewid. nr: 

50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 83/1, 84/1, 91/1, 96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 

101/1, 103/3); obręb Podawce (działka ewid. nr 192/2), w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, 

 Wójta Gminy Skórzec w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3605W (działka ewid. nr 1341) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 1335 – obręb Gołąbek – droga wewnętrzna, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W 

(działka ewid. nr 66/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 9/11 

obręb Pliszki, 

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

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

421, 545/2, 991, 1118/1, 991, 1213 – obręb Stok Ruski), 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 3635W (działki ewid. nr: 

712, 285 – obręb Przywory Duże, działki ewid. nr: 299, 300, 307, 262/1, 263/3 

– obręb Domanice Kol.), 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 sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki 

(działka ewid. nr 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działki ewid. nr 37/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki 

(działka ewid. nr 23/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 37/2, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz, gm. 

Kotuń do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 863/1”, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3934W 

(działka ewid. nr 91) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 28 obręb 

Korczew, 

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

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (dz. ewid. nr 96) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do budynku na działce ewid. nr 570, 

 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 

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

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

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 125 w miejscowości Grabianów, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 125  

w miejscowości Grabianów, 

 mieszkańców miejscowości Oleksin w sprawie wykonania nowej nawierzchni 

oraz odwodnienia placu (parkingu) - w pasie drogowym drogi powiatowej  

nr 3659W, 

 Radnego Gminy Siedlce Ludwika Kamińskiego o ujęcie w budżecie Powiatu 

Siedleckiego na 2023r. zadania polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie 

drogi powiatowej nr 3685W w Ujrzanowie wraz z budową chodnika po prawej 

stronie, 

 sołtysa i rady sołeckiej wsi Wólka Leśna o remont drogi powiatowej nr 3631W 

we wsi Wólka Leśna na odcinku o długości ok. 150m, od końca nawierzchni 

asfaltowej do skrzyżowania z drogą gminną, 

 o ujęcie w budżecie na rok 2023 inwestycji polegającej na wykonaniu 

odwodnienia w miejscowości Podnieśno przy ulicy Spokojnej 33 do numeru 

działki 174/4. 

8. Uzgodnienie koncepcji włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 

3605W w miejscowości Chlewiska. 

9. Przyjęcie: 

 sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” za rok 2021, 

 sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030” za rok 2021, 

 informacji z działalności Delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach  

w 2021 r., 

 sprawozdania Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Warszawie. 

10. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie  

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

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



11. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

12. Wolne wnioski. 

 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w Siedlcach w dniu 7 września 2022 r. 

Ad. pkt 3 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 1). 

Ad. pkt 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 2). 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na 

terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXX/472/2022 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Kotuń do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 4). 

 



Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:  

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb 

Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania w energię elektryczną domu mieszkalnego w miejscowości Łupiny 

na działce ewid. nr 770, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb 

Łupiny (działka ewid. nr 833) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania domu mieszkalnego na działce ewid. nr 770, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W obręb 

Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

dla zasilania w energię elektryczną domu mieszkalnego w miejscowości 

Trzciniec na działkach ewid. nr: 410, 411, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W obręb 

Trzciniec (działka ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania w energię elektryczną domu mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 410, 411, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

obręb Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 730/2 

– budynek mieszkalny, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                            

w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/2) w celu budowy przyłącza 

wody do budynku mieszkalno-gospodarczego na działce ewid. nr 204/1, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W                                            

w miejscowości Świniary (działka ewid. nr 39/2) w celu budowy przyłącza do 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 324, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W  

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1109/2, 



 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W  

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 318, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

obręb Paprotnia (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 140, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W  

w miejscowości Wola Serocka poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki ewid. nr 91/1, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W  

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 197/1,  197/4, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W obręb 

Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 

kV dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości 

Kłódzie na działkach ewid. nr: 197/1, 197/4, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Golice (działka ewid. nr 787/1) oraz w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

– światłowodowej doziemnej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 215/2, 215/4, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działkach ewid. nr: 215/2, 215/4, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

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

robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

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



 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 275/4), poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 275/5, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W 

obręb Grodzisk (działka ewid. nr 563) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 371/3 – budynek mieszkalny, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3621W 

obręb Dąbrowa (działka ewid. nr 1109) w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W obręb 

Łęczycki (działki ewid. nr: 336/4, 391/1) oraz drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Pluty (działki ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 83/1, 84/1, 91/1, 

96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 101/1, 103/3); obręb Podawce (działka ewid. nr 192/2), 

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  

z przyłączami, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W obręb 

Łęczycki (działki ewid. nr: 336/4, 391/1) oraz drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Pluty (działki ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 83/1, 84/1, 91/1, 

96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 101/1, 103/3); obręb Podawce (działka ewid. nr 192/2), 

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz  

z przyłączami, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1335 – 

obręb Gołąbek – droga wewnętrzna, 

 wyraził zgodę na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  

nr 3664W (działka ewid. nr 66/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 9/11 obręb Pliszki, 

 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działki ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1, 991, 1213 – obręb Stok Ruski),  

w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 



 wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działki ewid. nr: 712, 285 – obręb Przywory Duże, działki ewid. nr: 299, 300, 

307, 262/1, 263/3 – obręb Domanice Kol.), w celu budowy telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W  

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 23/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 37/2, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W  

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 23/1) w celu prowadzenia 

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

działkę ewid. nr 37/2, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz, gm. Kotuń do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 863/1”, 

 wyraził zgodę na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3934W (działka ewid. nr 91) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 28 

obręb Korczew, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W  

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

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na 

działce ewid. nr 570, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W  

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

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 570, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W  

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 125 w miejscowości Grabianów, 

 wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W  

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie 



przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 125  

w miejscowości Grabianów, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Oleksin w sprawie wykonania 

nowej nawierzchni oraz odwodnienia placu (parkingu) - w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 3659W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2023 r., 

 rozpatrzył wniosek Radnego Gminy Siedlce Ludwika Kamińskiego o ujęcie  

w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2023 r. zadania polegającego na 

zaprojektowaniu i przebudowie drogi powiatowej nr 3685W w Ujrzanowie wraz 

z budową chodnika po prawej stronie. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2023 r., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa i rady sołeckiej wsi Wólka Leśna o remont drogi 

powiatowej nr 3631W we wsi Wólka Leśna na odcinku o długości ok. 150m od 

końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą gminną. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2023 r., 

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w budżecie na rok 2023 inwestycji polegającej na 

wykonaniu odwodnienia w miejscowości Podnieśno przy ulicy Spokojnej 33 do 

numeru działki 174/4. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2023 r. 

Ad. pkt 8 

       Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Pana Krzysztofa Karabin działającego z upoważnienia 

Wójta Gminy Kotuń (zał. nr 6), jednogłośnie zaopiniował pozytywnie koncepcję włączenia 

projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – 

Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska) w miejscowości Chlewiska przy realizacji 

inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska”. Koncepcja przewiduje 

wykonanie zwykłego skrzyżowania.  

 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” za rok 2021 (zał. nr 7), 



 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030” za rok 2021 (zał. nr 8) 

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację z działalności Delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach  

w 2021 r. (zał. nr 9), 

 sprawozdanie Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Warszawie (zał. nr 10) 

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

merytorycznych Komisji.  

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Urząd Gminy w Wodyniach w wysokości 7.085,28 zł poniesionych w miesiącu sierpniu  

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

roku (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu  

(zał. nr 12). 

 

 

Ad. pkt 12 

Brak wolnych wniosków. 

 

                                                                                             STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                     /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółowała Monika Mróz  

 


