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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 21 WRZEŚNIA DO 5 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 

 
posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 21 września 2022 r. 

 

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

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

2. 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. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

3. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

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

terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

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

propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

5. 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, 
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• 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 energię 

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 3663W                                            

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 



3 
 

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 
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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, 
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• o ujęcie w budżecie na rok 2023 inwestycji polegającej na wykonaniu 

odwodnienia w miejscowości Podnieśno przy ulicy Spokojnej 33 do numeru 

działki 174/4. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 3663W                                            

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 
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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, 
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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 



8 
 

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. 

 

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

3605W w miejscowości Chlewiska. 

 

       Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kotuń,  

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.  

 

7. 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął: 

• sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

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

• sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030” za rok 2021 

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

Zarząd Powiatu przyjął: 

• informację z działalności Delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach  

w 2021 r., 

• sprawozdanie Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Warszawie  

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

merytorycznych Komisji.  

 

8. 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. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

9. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
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Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu.  

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 22 września 2022 r. 

 

1. Rozpatrzenie prośby o odstąpienie od naliczenia odsetek od nieterminowo przekazanej 

pomocy finansowej na pokrycie części kosztów wykonania zadania pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w miejscowości Wólka Wiśniewska”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Wiśniew postanowił  

o odstąpieniu od naliczenia odsetek od nieterminowo przekazanej pomocy finansowej na 

pokrycie części kosztów wykonania zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce 

– Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska”. 

 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 27 września 2022 r. 

 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXII/473/2022 w sprawie dokonania zmian                         

w budżecie powiatu na 2022 r.  

 

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

terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXII/474/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

3. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Mx Czerniejew oraz Klubu Motorowego  

X Racing o objęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród dla zawodników 

biorących udział w III rundzie Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Cross Country. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Mx Czerniejew oraz Klubu 

Motorowego X Racing postanowił o przyznaniu środków finansowych do kwoty 1.500 zł                             

z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w III rundzie 

Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Cross Country, która odbędzie się w dniu 2 października 

2022 r. w Czerniejewie.  

Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższej imprezy.  
 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 5 października 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 CLXXIII/475/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian 

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

71095 w 2022 r.  
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na 

terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIII/476/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                          

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIII/477/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego                            

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

         Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Siedleckiego w roku szkolnym 2021/2022 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                        

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

5. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorom podległych placówek oświatowych. 

 

            Zarząd Powiatu – postanowił o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorom podległych placówek oświatowych: 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim – 4000 zł, 

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – 4000 zł. 

  

6. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie druku książki dotyczącej ratowania dzieci 

wysiedlonych z Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o dofinansowaniu kwotą 3000 zł druku książki dotyczącej 

ratowania dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. 

 

7. Rozpatrzenie prośby Koła Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach o dokonanie korekty 

kosztów realizacji zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach na 

dokonanie korekty kosztów realizacji zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

• Wójta Gminy Mokobody w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3662W (działka nr ew. 191 w miejscowości Ziomaki, działki nr ew.: 397, 505/3                    

w miejscowości Żuków, działka nr ew. 69 w miejscowości Zaliwie-Piegawki),                       

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,  

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy w sprawie 

wygaszenia decyzji znak I-7332-1-34/2006 z dnia 2.01.2006 r. dotyczącej wydania 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Mordy ul. 

Ks. Brzóski, poprzez umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,  
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• w sprawie lokalizacji drugiego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3611W (działka nr ewid 602/9) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

602/10 obręb Mokobody ul. Młynarska, 

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

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

140, 215/1  – Pruszynek), w celu budowy przyłączy w technologii światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki ewid. nr: 

140, 165/1, 177/4, 177/5, 177/6, 175/5, 97/3 – Pruszynek), w celu budowy 

napowietrznej linii kablowej wraz z  przyłączami, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                               

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

kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 383/1, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna 

(działka ewid. nr 671), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego 

nn do zasilenia działki o nr ewid. nr 392/1, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz nr 3663W  

(działki ewid. nr: 787/1, 699/1 – obręb Golice) w celu lokalizacji napowietrznej linii 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej oraz projektowanej podbudowy słupowej (1 słup), 

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego wystąpił 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3934W obręb Korczew ul. Norwida (działka ewid. 

nr 96), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego działkę ewid. nr 192/2 – budynek gospodarczy, 

• w sprawie lokalizacji drugiego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3656W (działka nr ewid 1221/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

967/4 obręb Dziewule,  

• Zakładu Elektrycznego, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole (działka ewid. nr 671), 

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

domu jednorodzinnego na działce nr 392/1,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki ewid. nr: 836, 762/1, 151, 123/3, 

113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej będącej własnością PGE (bez ingerencji w pas drogowy), 

• PSG sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił Mont – Gaz  z siedzibą w Siedlcach ul. Garwolińska 3/2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1892/1,  

• PSG sp.z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił Mont – Gaz  z siedzibą w Siedlcach ul. Garwolińska 3/2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza 
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gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/3, 

• PSG sp.z o.o., ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił Mont – Gaz  z siedzibą w Siedlcach ul. Garwolińska 3/2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1523/1, 

• PSG sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił Mont – Gaz z siedzibą w Siedlcach ul. Garwolińska 3/2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

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

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1265,  

• PSG sp.z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił Mont – Gaz z siedzibą w Siedlcach ul. Garwolińska 3/2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 3661W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 23/1), w celu budowy przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 37/2, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W  (działka ewid. nr 

754/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 504 

– obręb Grubale), w celu budowy linii kablowej napowietrznej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej i projektowanej podbudowie 

słupowej, kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE, 

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

zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki ewid. nr: 

87, 42/16 – obręb Błogoszcz), w celu budowy linii kablowej wraz z przyłączami                    

w technologii światłowodowej, 

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

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

753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 27/3, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna), w celu 

budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 oraz szafami telekomunikacyjnymi, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W oraz nr 3653W 

(działka ewid. nr 300 - obręb Domanice Kolonia; działki ewid. nr: 1380, 1381  - 

obręb Domanice), w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz                                 

z przyłączami, telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami                                  

w technologii światłowodowej, 

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego wystąpił    

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych ul. Widok 24 08-110 Siedlce,                                  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok 

Lacki ul Pałacowa (działka ewid. nr 538), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 375 – 

budynek mieszkalny, 
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• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia 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 2031,  

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy ul. Słowackiego (działka ewid. nr 

2038), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2034/1, 

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. 

nr 1552), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

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

i nr 1959,  

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 

1552), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1960/1 i nr 1959,   

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia 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 2034/1,  

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

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy ul. Słowackiego (działka ewid. nr 

2038), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2034/1,  

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1932,  

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 

2076), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1932, 

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 

1811), gmina Mordy, w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1654,  

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), 

gmina Mordy, poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1654,  

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 
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1811), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

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

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811),  

poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1655,  

• Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 

2738/4), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

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

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

Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 

2738/4), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

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

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 08-119 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

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

nr 328), w celu budowy energetycznego przyłącza i złącza kablowego nn do 

zasilania oświetlenia ulicznego na dz. nr 328,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

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

nr 328), poprzez umieszczenie budowy energetycznego przyłącza i złącza 

kablowego nn do zasilania oświetlenia ulicznego na dz. nr 328,  

• ZiS Łuka Spółka Jawna ul. Ujrzanowska 14 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka 

ewid. nr 185), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 188/4 w m. Stara Dąbrówka,  

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

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185), poprzez umieszczenie budowy przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 188/4 w m. Stara Dąbrówka, 

• ITT Media Telecom ul. Kochanowskiego 7 a 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. 

nr: 87, 42/16), w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej 

doziemnej,  

• ITT Media Telecom ul. Kochanowskiego 7 a 08-110 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. 

nr: 87, 42/16), poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej doziemnej,  

• Instalatorstwo Elektryczne  ul. Północna 43, 08-119 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

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

96) oraz w miejscowości Knychówek (działka ewid. nr 67), w celu przywrócenia do 

stanu pierwotnego pasa drogowego po budowie linii kablowej SN,  

• Liquid Systems sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                        

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz nr 

3633W (działki ewid. nr: 87, 253, 111/13, 275/4, 140/1, 141/1, 144/1, 276/5 - obręb 

Błogoszcz), w celu lokalizacji napowietrznej linii kablowej wraz z przyłączami                        

w technologii światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej, 
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• Liquid Systems sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka 

ewid. nr 140 - obręb Pruszynek), w celu lokalizacji kanalizacji kablowej wraz                          

z przyłączami w technologii światłowodowej oraz podbudowy słupowej dla 

telekomunikacyjnej linii kablowej, 

• Liquid Systems sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                       

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki 

ewid. nr: 362/19, 177, 362/15, 359/5, 359/12, 355/15, 355/9, 287/6, 350/1, 343/11, 

343/9, 338/4, 264/1, 336/1, 335/1, 325/4, 324/1, 323/1, 320/1, 499/1, 918/3, 241/5, 

237/1, 236/10, 244/3, 233/7) - obręb Pruszyn), w celu lokalizacji napowietrznej linii 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

• Zakład Elektrotechniczny ZELTECH, ul. Brzeska 139 08-110 Siedlce, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W, nr 3677W, nr 3615W                                  

w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 2076),       

w celu budowy linii energetycznych kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy 

kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4 kV, przebudowy słupa  

linii napowietrznej nn 0,4kV, demontażu słupów linii napow. nn 0,4kV i przyłączy  

napow. nn 0,4kV, 

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

Bandrowskiego 16, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W 

– Pl. Zwycięstwa, 3677W – ul. Wyszyńskiego, 3615W – ul. Kościuszki                                   

w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 2076) 

gm. Mordy, poprzez umieszczenie linii energetycznych kablowych SN 15kV i nn 

0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV, 

przebudowy słupa linii napowietrznej nn 0,4kV, demontażu słupów linii napow. nn 

0,4kV i przyłączy napow. nn 0,4kV,  

• „Kranz-Gaz” ul. Chopina 34 17-300 Siemiatycze, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Tadeusza 

Kościuszki (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek usługowo-

mieszkalny zlokalizowany na działce ewid. nr 1905,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki 

(działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia PE 25x3,0RC zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1905,  

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 08-119 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Olędy (działka ewid. nr 

82), w celu budowy energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki 

ewid. nr 210,  

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Olędy (działka ewid. nr 

82), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania działki ewid. nr 

210,  

• Wójta Gminy Korczew w sprawie zmiany umowy dot. użyczenia Gminie pasa 

drogowego – skrzyżowanie dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 528),  

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

biblioteki na działce ewid. nr 430/2, 
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• Elmaz Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 597/7) w celu 

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

zasilania w energię budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 597/3, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3933W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 597/7),  

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania dz. nr 597/3, 

• Elmaz Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3654W obręb Łupiny (działka ewid. nr 833), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania                             

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 739, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

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

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynków na działce 

ewid. nr 739, 

• Elmaz Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27), w celu 

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

zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 366/19, 

• PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27),  

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania nieruchomości na 

działce ewid. nr 366/19, 

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

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej                    

do działki ewid. nr 707/2, 

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

Golice (działka ewid. nr 699/1), poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

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

• Liquid Systems sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3626W, 3622W, 

3669W (działki ewid. nr: 1552, 1403, 1499, 1522 - obręb Mordy), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz  

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W (działka nr ew. 

191) w miejscowości Ziomaki, (działka nr ew. 397, 505/3) w miejscowości Żuków, 

(działka nr ew. 69) w miejscowości Zaliwie-Piegawki, w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,  

• stwierdził wygaśnięcie decyzji znak I-7332-1-34/2006 z dnia 2.01.2006 r. dotyczącej 

wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości 

Mordy ul. Ks. Brzóski, poprzez umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej                                   

i wodociągowej, 

• zezwolił na lokalizację drugiego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3611W (działka nr ewid 602/9) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

602/10 obręb Mokobody ul. Młynarska, 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki 

ewid. nr: 140, 215/1  – Pruszynek), w celu budowy przyłączy w technologii 

światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki 

ewid. nr: 140, 165/1, 177/4, 177/5, 177/6, 175/5, 97/3 – Pruszynek), w celu budowy 

napowietrznej linii kablowej wraz z  przyłączami, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                               

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

kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 383/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole ul. Piękna (działka ewid. nr 671), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn do zasilenia działki o nr ewid. nr 392/1 na okres 16.10.      

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 3617W oraz nr 

3663W (działki ewid. nr: 787/1, 699/1 – obręb Golice), w celu lokalizacji 

napowietrznej linii kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej na 

istniejącej podbudowie słupowej oraz projektowanej podbudowy słupowej (1 słup), 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W obręb 

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 192/2 – 

budynek gospodarczy, 

• zezwolił na lokalizację drugiego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3656W (działka nr ewid 1221/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

967/4 obręb Dziewule,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole 

(działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilenia 

w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce ewid. nr 392/1 w terminie 

6.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki 

ewid. nr: 836, 762/1, 151, 123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia 

podwieszona na istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością PGE (bez 

ingerencji w pas drogowy), 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                

w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1892/1,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                            

w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1538/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                               

w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522), w celu budowy 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1523/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) ul. Ossolińskich, w celu budowy 
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przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1265,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3661W                                   

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 23/1), w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

37/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W  (działka 

ewid. nr 754/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji kablowej                               

w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka 

ewid. nr 504 – obręb Grubale), w celu budowy linii kablowej napowietrznej                             

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej i projektowanej 

podbudowie słupowej, kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki 

ewid. nr: 87, 42/16 – obręb Błogoszcz), w celu budowy linii kablowej wraz                                

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

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

ewid. nr: 753/1, 758/1, 647/3, 487/1, 27/3, 451/6, 398/4 – obręb Wólka Leśna),                         

w celu budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 oraz szafami telekomunikacyjnymi, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W oraz nr 

3653W (działka ewid. nr 300 - obręb Domanice Kolonia; działki ewid. nr: 1380, 

1381  - obręb Domanice), 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 3666W obręb 

Stok Lacki ul Pałacowa (działka ewid. nr 538), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 375 – 

budynek mieszkalny, 

• 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 2031 w terminie 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 3670W w miejscowości 

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

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2034/1 na okres 13.10.2022 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 3615W w miejscowości 

Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1960/1 i nr 1959 w terminie 12.10.2022 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 

Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1960/1 i nr 1959 na okres 12.10.2022 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 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 2034/1 w terminie 14.10.2022 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 ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2034/1, 

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

Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1932 w terminie 11.10.2022 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 

Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 2076), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1932 na okres 11.10.2022 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 3683W w miejscowości 

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 1654 w terminie 19.10.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1654 na okres 18.10.2022 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 3683W w miejscowości 

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1655, 

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

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 1655 w terminie 18.10.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 2738/4), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2738/1 w terminie 17.10.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

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

Mordy ul. Olchowa (działka ewid. nr 2738/4), poprzez umieszczenie przyłącza 
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gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2738/1 na okres 17.10.2022 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 3617W w miejscowości 

Paprotnia (działka ewid. nr 328), w celu budowy energetycznego przyłącza i złącza 

kablowego nn do zasilania oświetlenia ulicznego na działce ewid. nr 328 w terminie 

6.10.2022 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 

Paprotnia (działka ewid. nr 328), poprzez umieszczenie budowy energetycznego 

przyłącza i złącza kablowego nn do zasilania oświetlenia ulicznego na dz. nr 328 na 

okres 6.10.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 188/4 w m. Stara Dąbrówka w terminie 6.10.               

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 

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185), poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 188/4 w m. Stara Dąbrówka na okres 6.10.2022 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 3632W w miejscowości 

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

kablowej światłowodowej doziemnej w terminie 10-17.10.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16), poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej 

linii kablowej światłowodowej doziemnej na okres 17.10.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka ewid. nr 96) oraz w miejscowości Knychówek (działka ewid. nr 

67), w celu przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego po budowie linii 

kablowej SN w terminie 5-8.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz nr 

3633W (działki ewid. nr: 87, 253, 111/13, 275/4, 140/1, 141/1, 144/1, 276/5 - obręb 

Błogoszcz), w celu lokalizacji napowietrznej linii kablowej wraz z przyłączami                        

w technologii światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działka 

ewid. nr 140 - obręb Pruszynek), w celu lokalizacji kanalizacji kablowej wraz                                    

z przyłączami w technologii światłowodowej oraz podbudowy słupowej dla 

telekomunikacyjnej linii kablowej, 
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• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki 

ewid. nr: 362/19, 177, 362/15, 359/5, 359/12, 355/15, 355/9, 287/6, 350/1, 343/11, 

343/9, 338/4, 264/1, 336/1, 335/1, 325/4, 324/1, 323/1, 320/1, 499/1, 918/3, 241/5, 

237/1, 236/10, 244/3, 233/7) - obręb Pruszyn), w celu lokalizacji napowietrznej linii 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W, nr 3677W, nr 

3615W w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 

2076), w celu budowy linii energetycznych kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy 

kablowych nn 0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4 kV, przebudowa słupa  

linii napowietrznej nn 0,4kV, demontaż słupów linii napow. nn 0,4 kV i przyłączy  

napow. nn 0,4 kV w terminie 6-10.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W – Pl. Zwycięstwa, 

3677W – ul. Wyszyńskiego, 3615W – ul. Kościuszki w miejscowości Mordy (działki 

ewid. nr: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 2076) gm. Mordy, poprzez umieszczenie 

linii energetycznych kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4kV, 

złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV, przebudowy słupa linii napowietrznej nn 

0,4kV, demontaż słupów linii napow. nn 0,4kV i przyłączy napowietrznych nn 0,4kV 

na okres 10.11.2022 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, 

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

Mordy ul. Tadeusza Kościuszki (działka ewid. nr 1552), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek usługowo-mieszkalny zlokalizowany na działce ewid. nr 1905 w terminie 

21.10.2022 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 

Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia PE 25x3,0RC zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 1905 na okres 21.10.2022 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 3926W w miejscowości 

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

nn do zasilania działki ewid. nr 210 w terminie 27.10.2022 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości 

Olędy (działka ewid. nr 82), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania działki ewid. nr 210 na okres 27.10.2022 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, 

• wyraził zgodę na zmianę umowy dot. użyczenia Gminie Korczew pasa drogowego – 

skrzyżowanie dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 528), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku biblioteki na działce ewid. nr 430/2 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, 
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• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 597/7), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania w energię budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 597/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 597/7),  poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki ewid. nr 597/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Łupiny 

(działka ewid. nr 833), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 739 w terminie 6.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Łupiny 

(działka ewid. nr 833), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynków na działce ewid. nr 739 na okres 6.10.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 366/27), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 

366/19 w terminie 6.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 366/27), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do 

zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 366/19 na okres 6.10.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice (działka ewid. nr 699/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 707/2, 

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

Golice (działka ewid. nr 699/1), poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3626W, 3622W, 

3669W (działki ewid. nr: 1552, 1403, 1499, 1522 - obręb Mordy), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz   

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej. 
 

9. Rozpatrzenie wniosków do budżetu na 2023 rok: 

1) radnego Powiatu – Pana Grzegorza Pomikło o ujęcie w planie budżetu na 2023 

rok następujących zadań: 

a) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3642W od miejsca zakończonego 

remontu do wjazdu do miejscowości Tęczki na odcinku o dł. ok. 1 km, 

b) budowa chodnika lub wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości ok.                     

0,6 km w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w Krzesku Majątku na odcinku od 

kościoła do cmentarza parafialnego, 

c) dokończenie remontu chodnika – przełożenie istniejącego w m. Krzesk Królowa 

Niwa, 
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2) o ujęcie w budżecie na 2023 r. remontu drogi powiatowej na odcinku od 

miejscowości Trzciniec do miejscowości Żebrak, 

3) sołtysa wsi Ozorów o budowę chodnika we wsi Ozorów,  

4) Pana Marka Gorzały Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o ujęcie                 

w budżecie powiatu na 2023 r. zadań: 

a) remont drogi powiatowej nr 3628W od wsi Suchodołek poprzez Suchodół 

Wielki do wsi Wólka Biernaty, 

b) remont drogi powiatowej nr 3629W Sosenki-Jajki – Wólka Soseńska oraz drogi 

powiatowej nr 3665W Wólka Soseńska do granicy powiatu – dwa odcinki 

stanowiące jeden ciąg drogowy. 

5) Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o ujęcie w budżecie na 2023 rok zadań: 

a) budowa chodnika w m. Krzymosze, 

b) budowa chodnika w m. Czołomyje, 

6) Pana Sławomira Dobrowolskiego - radnego Gminy Suchożebry o ujęcie                            

w budżecie powiatu na 2023 rok zadań: 

a) zaprojektowanie i wykonanie mostu i odwodnienia chodników przy tym moście 

w m. Podnieśno w ciągu drogi powiatowej nr 3612W, 

b) wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Podlaskiej w m. Podnieśno w ciągu 

drogi powiatowej nr 3612W, 

7) Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2023 rok  

zadań: 

a) remont chodników oraz zaplanowanie i wykonanie przejść dla pieszych na ul. 

Kościuszki w Mordach w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – 

Mordy, 

b) remont chodników i jezdni ul. Pustej i Stefana Wyszyńskiego w Mordach – 

droga powiatowa nr 3677W, 

c) remont odcinka drogi powiatowej nr 3628W od wsi Suchodółek poprzez 

Suchodół Wielki do wsi Wólka Biernaty, 

d) remont drogi powiatowej nr 3629W od wsi Sosenki Jajki do Wólki Soseńskiej            

i drogi nr 3665W od Wólki Soseńskiej przez Ptaszki do granicy z powiatem 

łosickim, 

8) Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu 

siedleckiego na rok 2023 zadań: 

a) budowa drogi powiatowej Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Dąbrówka Stany wraz 

z budową chodnika od ul. Reymonta w Kotuniu do miejscowości Chlewiska  

(droga powiatowa nr 3605W), 

b) budowa drogi powiatowej na odcinku ok. 2 km od miejscowości Cisie Zagrudzie 

do miejscowości Chlewiska – obecnie droga gruntowa (droga powiatowa                            

nr 3606W), 

c) droga powiatowa Kępa – Koszewnica – długość ok. 0,8 km wraz z poprawą 

bezpieczeństwa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Koszewnica 

i budowa chodnika w miejscowości Koszewnica od skrzyżowania w kierunku 

stacji kolejowej (droga powiatowa nr 3602W), 

d) budowa chodnika Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży w miejscowości 

Żeliszew Duży (droga powiatowa nr 3602W), 

e) wykonanie odwodnienia w Żeliszewie Podkościelnym w ciągu drogi 

powiatowej Kotuń – Żeliszew Podkościelny (droga powiatowa nr 3604W                          

i nr 3602W), 

f) droga powiatowa Cisie Zagrudzie – Dąbrówka Nowa – Dąbrówka Stara                           

w kierunku Żelkowa – dł. ok. 1,65 km – remont polegający na położeniu dwóch 
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warstw nakładki bitumicznej wyrównawczej i ścieralnej (droga powiatowa                    

nr 3606W), 

g) droga Bojmie – Trzcianka – nakładka bitumiczna dwie warstwy: wyrównawcza 

i ścieralna- długość ok. 2 km do granicy powiatu od drogi krajowej DK2 (droga 

powiatowa nr 3675W), 

h) droga powiatowa Oleksin – Żdżar wykonanie odwodnienia na wysokości 

kościoła i parkingu przy kościele (droga powiatowa nr 3659W), 

i) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Żeliszew Podkościelny – Rososz                 

o dł. ok. 0,4 km w miejscowości Rososz (droga powiatowa nr 3603W), 

9) Rady Sołeckiej wsi Nowe Opole o ujęcie w budżecie powiatu na 2023 rok remontu 

ulicy Pięknej w Nowym Opolu (droga powiatowa nr 3610W), 

10) Pani Małgorzaty Cepek - radnej Powiatu o wprowadzenie do budżetu powiatu na 

2023 r. zadań: 

a) budowa drogi powiatowej nr 3635W Rakowiec – Domanice, 

b) budowa chodnika Strzała – Przygody w ciągu drogi powiatowej nr 3616W 

kontynuacja do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Purzec, 

c) droga nr 3632W Golice – Błogoszcz – remont nawierzchni i chodników, 

11) Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o ujęcie w planie zadań inwestycyjnych 

na 2023 rok zadań: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 

3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W, 

b) utwardzenie odcinka  ok. 0,12 km drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

Wólka Leśna, 

c) rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki-

Kosiorki na odcinku Błogoszcz – Stok Lacki, 

12) sołtysa wsi Koszewnica o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

powiatu na 2023 r. na zadania: 

a) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od mostu w m. 

Koszewnica do nawierzchni wykonanej w 2022 r. we wsi Pieńki,  

b) budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3602W i nr 3659W, 

c) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu 

kolejowego w Koszewnicy do Niepublicznego Przedszkola Leśne Skrzaty                             

w Koszewnicy, 

13) Wójta Gminy Siedlce o ujęcie w budżecie 2023 r. remontu drogi powiatowej w m. 

Wólka Leśna. 

14) radnego Powiatu - Pana Mariana Sekulskiego o uwzględnienie w budżecie na 

2023 rok remontu drogi powiatowej Seroczyn – Borki (droga powiatowa nr 

2258W), 

15) radnego Powiatu - Pana Dariusza Stopy o ujęcie w projekcie budżetu na rok 2023 

zadań: 

a) budowa drogi nr 3633W na odcinku Stok Lacki (ul. Gryczna) – Błogoszcz (ul. 

Dębowa) wraz z chodnikiem w terenie zabudowanym,  

b) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 

3632W wraz z chodnikiem na odcinku od drogi powiatowej nr 3617W do drogi 

powiatowej nr 3631W w miejscowości Pruszynek, 

16) radnego Powiatu - Pana Tomasza Miszty o uwzględnienie w budżecie powiatu 

na rok 2023 zadań: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Domanice-Kolonia – 

Przywory-Duże, 
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b) wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Domanice na odcinku od piekarni, nr posesji 69 do ostatnich zabudowań                           

w stronę Olszyca, 

c) remont drogi powiatowej Domanice – Olszyc Włościański na odcinku 5,7 km              

w ciągu dróg powiatowych nr 3652W, nr 3651W, nr 3648W (od krzyżówki                         

z drogą gminną Domanice – Kopcie do boiska KS Korona Olszyc)                                             

z ujednoliceniem szerokości jezdni do 6 m, 

d) wykonanie oznaczeń poziomych jezdni drogi powiatowej nr 3635W                                             

w miejscowości Domanice,  

17) radnej Powiatu - Pani Małgorzaty Cepek o wprowadzenie do budżetu powiatu na 

2023 rok zadania:  

a) Projekt II etapu budowy drogi od Pruszyna do skrzyżowania z ul. Dębową droga 

nr 3632W, 

b) WPF na 2024 rok zadania: Projekt III etapu budowy drogi powiatowej nr 3632W 

od ul. Dębowej do Golic, 

18) mieszkańców wsi Kamieniec o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2023 rok 

remontu drogi powiatowej nr 3647W od drogi asfaltowej w m. Kamieniec                              

w kierunku m. Dobrzanów (ok.1,1km), 

19) radnego Powiatu - Pana Jacka Izdebskiego o wykonanie: 

a) nawierzchni asfaltowej na długości 0,8 km w ciągu drogi powiatowej nr 3658W 

Wólka Kamienna – Zaolszynie z uwzględnieniem poszerzenia pasa drogowego 

dla pieszych i rowerzystów w obrębie wsi Wólka Kamienna, 

b) nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3643W w m. Maciejowice od 

trasy A2 do końca powiatu z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

c) nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3640W w m. Bzów do granicy           

z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

d) nawierzchni asfaltowej na drodze nr 3637W od m. Łęcznowola do granicy 

powiatu z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

e) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew, 

f) nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3634W Wólka Wiśniewska – 

Myrcha (ok. 0,75 km) z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

g) projektu na rozbudowę chodnika w m. Zbuczyn ul. Poręby, 

h) nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3642W od m. Tęczki do granicy 

powiatu z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

i) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3667W w m. Kosny, 

j) nawierzchni asfaltowej nr 2050W od m. Krzesk do granicy powiatu                                          

z uwzględnieniem poboczy i przepustów, 

k) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3657W w m. Smolanka, 

l) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3656W od szkoły w m. Radomyśl                          

w kierunku drogi Okniny – Podzdrój (ok. 0,5 km), 

m) projektu na rozbudowę mostu w m. Zbuczyn ul. Starowiejska (droga powiatowa 

nr 3636W), 

20) radnej Gminy Suchożebry - Pani Marioli Bobrowskiej o uwzględnienie                             

w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2023 rok zadania polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej nr 3615 Suchożebry – Mordy poprzez poprawę 

stanu nawierzchni jezdni w m. Kownaciska, Krześlin oraz budowę chodnika w m. 

Kownaciska, Krześlin, Krześlinek, 

21) radnej Powiatu - Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej                                               

o uwzględnienie w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2023 rok zadań: 
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a) przebudowa drogi powiatowej nr 3615 Suchożebry – Mordy poprzez poprawę 

stanu nawierzchni jezdni w m. Kownaciska, Krześlin oraz budowę chodnika                        

w m. Kownaciska, Krześlin, Krześlinek, 

b) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – 

Mordy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W Siedlce – 

Korczew do m. Krześlinek (koło cmentarza), 

c) remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – 

Nakory – Patrykozy na odcinku Nakory – Patrykozy, 

d) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry – Osiny 

Górne, 

22) Wójta Gminy Korczew Pana Sławomira Wasilczuka o ujęcie                                         

w przyszłorocznym budżecie powiatu: 

a) budowy chodnika w m. Tokary w ciągu drogi powiatowej nr 3663W, 

b) budowy chodnika w m. Laskowice w ciągu drogi powiatowej nr 3601W, 

c) budowy chodnika w m. Mogielnica w ciągu drogi powiatowej nr 3936W, 

d) budowy chodnika w m. Góry w ciągu drogi powiatowej nr 3663W, 

e) budowy chodników w m. Korczew w ciągu dróg powiatowych nr: 2044W, 

3601W, 3617W, 3934W, 

f) wykonanie projektu ul. Siedleckiej w m. Korczew (rondo), 

g) wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3601W Laskowice – Tokary, 

h) wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3620W Drażniew – Góry, 

i) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Drażniew – Bużyska, 

j) wykonanie ścieżki rowerowej Bartków Stary w kierunku przeprawy promowej, 

k) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Korczew – Starczewice (na odcinku 

drogi znajdującej się przy stawach), 

l) przebudowa drogi powiatowej nr 3601W Laskowice – Tokary na odcinku                   

w m. Tokary dł. 0,6 km,  

23) radnego Powiatu - Pana Jana Osieja o uwzględnienie w projekcie budżetu 

powiatu na 2023 rok modernizacji: 

a) drogi powiatowej od m. Lipiny do m. Stok Lacki  (droga powiatowa nr 3633W), 

b) drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą nr 698 (ul. Gryczna w Stoku Lackim) 

do ul. Dębowej w Błogoszczy (droga powiatowa nr 3633W), 

24) Burmistrza Miasta i Gminy Mordy - Pana Jana Ługowskiego o ujęcie                         

w planach inwestycyjnych na rok 2023 zadania polegającego na remoncie drogi 

powiatowej nr 3665W na odcinku od końca m. Ptaszki do granicy powiatu (m. 

Bejdy), 

25) Wójta Gminy Paprotnia - Pana Leszka Trębickiego o zabezpieczenie                             

w budżecie na 2023 r. środków na realizację zadań: 

a) remont drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki do drogi Paprotnia – Zakrze 

na odcinku od m. Pluty w kierunki m. Paprotnia o dł. ok. 0,83 km, 

b) budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3617W o dł. ok. 0,7 km na 

wysokości od działki ew. nr 333/2 w obrębie miejscowości Paprotnia do działki 

ew. nr 138/2 w obrębie miejscowości podawcę gm. Paprotnia, 

26) Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu  o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na rok 2023 następujących inwestycji na terenie Gminy Mokobody: 

a) budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W 

Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski w m. Mokobody, 

b) remont drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki na odcinku 

od Mokobód do skrzyżowania dróg powiatowych w m. Zaliwie Piegawki o dł. 

ok. 1,5 km, 
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c) remont drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki 

w m. Mokobody od skrzyżowania dróg/ulic Ossolińskich i Placu Chreptowicza 

do cmentarza o dł. ok. 0,6 km, 

d) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie – Dmochy – 

Rogale – Kowiesy w m. Świniary o dł. ok 0,56 km, 

e) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3938W Księżopole Smolaki – 

Trebień – Rozbity Kamień w m. Księżopole Jałmużny wraz z zabudową rowu 

przydrożnego zlokalizowanego przed kaplicą, 

f) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody  - Zaliwie 

Piegawki – Niwiski w m. Żuków przy nowo wybudowanych domach w stronę 

Broszkowa o dł. ok. 0,27 km, 

27) mieszkańców wsi Smolanka w sprawie chodnika w m. Smolanka, 

28) Pana Kazimierza Prochenki - radnego Powiatu o ujęcie inwestycji do budżetu na 

2023 r.: 

a) remont chodnika w m. Dziewule – ul. Dworska i ul. Kościelna, 

b) budowa chodnika w m. Grodzisk – ok. 0,4 km, 

c) budowa chodnika w m. Smolanka, 

29) Sołectwa Smolanka o uwzględnienie w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2023 r. 

środków na budowę ok. 2 km chodnika w ciągu drogi powiatowej Zbuczyn – 

Dziewule – Łuków w m. Smolanka, 

30) Sołtysów wsi: Paprotnia, Hołubla, Grabowiec, Podawce o ujęcie w budżecie 

powiatu na rok 2023: 

a) budowy chodnika na odcinku Podawce – Paprotnia (droga powiatowa nr 

3617W), 

b) remont drogi powiatowej na odcinku Hołubla – Paprotnia (droga powiatowa nr 

3617W), 

31) Pana Jacka Izdebskiego - radnego Powiatu o wykonanie: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Domanice Kolonia – 

Przywory Duże, 

b) remont drogi powiatowej Domanice – Olszyc Włościański w ciągu dróg 

powiatowych nr: 3652W, 3651W, 3648W z ujednoliceniem szerokości jezdni 

do 6 m, 

c) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3667W od kościoła 

w m. Krzesk Majątek do drogi powiatowej nr 2050W, 

d) dokończenie inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na 

drodze powiatowej nr 3633W od m. Borki Wyrki w kierunku Borki Kosiorki 

e) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3641W od Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w m. Kosny do m. Kośmidry, 

32) Pani Hanny Kafara - radnej Gminy Kotuń w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na 2023 r. na wykonanie odwodnienia i na budowę chodnika oraz 

ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Żeliszewie Dużym, 

33) Pana Sławomira Piotrowskiego - Radnego Powiatu o uwzględnienie w planie 

wydatków majątkowych w 2023 r następujących inwestycji: 

a) budowa ulicy/drogi powiatowej nr 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku 

Lackim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3632W w m. Błogoszcz, 

b) wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 3632W od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3633W w m. Błogoszcz do m. Pruszynek, 

c) remont drogi powiatowej nr 3610W na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3608W do m. Ostrówek. 
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            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami, będącymi propozycjami do budżetu powiatu 

na 2023 r. Ostateczna decyzja w sprawie wniosków podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2023 r. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIII/478/2022 w sprawie wyrażenia opinii                       

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CLXXIII/479/2022 w sprawie wyrażenia opinii                     

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

12. Rozpatrzenie prośby mieszkańców wsi Oleksin. 

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował projekt odpowiedzi przygotowanej przez Wydział Dróg 

mieszkańcom wsi Oleksin, dotyczącej wykonania nowej nawierzchni oraz odwodnienia placu 

przy kościele w miejscowości Oleksin. 

 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych.  

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom 

z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady.  

 

14. Przyjęcie informacji z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2022/2023. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację z przygotowania służb drogowych do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2022/2023 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

 

                                                                                                               Wicestarosta 

                                                                                                       /-/ Małgorzata Cepek 

 

 

 


