
Protokół Nr CLXXV/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 26 października 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych          

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 12 października 2022 r. 

3. Rozpatrzenie prośby dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                  

w Stoku Lackim o zabezpieczenie środków finansowych na zakup narzędzia 

diagnostycznego ADOS-2. 

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

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

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2022 r. 

9. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie we 

wrześniu br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 

z dnia 9 maja 2022 r. 

10. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o sfinansowanie 

zakupu rękawa ochronnego dla pozoranta do tresury psów. 

11. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za III kwartał br. 

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

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

MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 



zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 116/4, 

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

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Czarnowąż 

(działki ewid. nr: 43/2, 150/3, 143/2), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 142/1, 

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

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

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

kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze studniami 

telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

• ITT Media Telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7a w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W i nr 3631W w miejscowości 

Pruszynek oraz Wólka Leśna (działki ewid. nr: 140, 124, 138 o obręb Pruszynek 

oraz działki ewid. nr: 753/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 – obręb Wólka Leśna) 

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 

123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie napowietrznej linii światłowodowej wraz                                    

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 

123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE Dystrybucja, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, sieci elektroenergetycznej 

nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych - kontenerowych 15/0,4 kV”, 



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

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 277 – obręb Czołomyje), w celu 

budowy podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                         

w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 277 - obręb Czołomyje), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc 

Włościański), w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej – linia 

światłowodowa, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3959W w miejscowości Wilczonek (działka 

ewid. nr 117/3) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  

działki ewid. nr 1281/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

(działka ewid. nr 117/3), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

1281/2,  

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

w sprawie na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W i nr  

3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 

283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3634W i nr 3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 

34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka 



ewid. nr 140) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  

działki ewid. nr 139/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 140), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

139/2,  

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Kaczory (działka ewid. nr 

380/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania działki ewid. nr 4, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3671W (działka 

ewid. nr 181/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/2 obręb 

Radzików Kornica, 

• Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 

3617W (działka ewid. nr 339) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

372/1 obręb Strusy, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek (działka 

ewid. nr 117/3) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  

działki ewid. nr 1281/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  

działki ewid. nr 751/9, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

751/9,  

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

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



ewid. nr 207), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

171/3,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja (działka ewid. 

nr 207) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego do  działki 

ewid. nr 171/3, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/4, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                     

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza do sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

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

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

753/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

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

zmiany decyzji Zarządu Powiatu nr D.6853.1.179.2022 z dnia 21.09.2022 r., 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Tokary (działka ewid. nr 

106) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla przyłączenia szafy 

OLD węzeł sieci FTTH, 

• radnego Powiatu Pana Jana Kucia o ujęcie w budżecie na 2023 r. nw. zadań: 

1) budowa chodnika w miejscowości Żeliszew Duży (droga powiatowa nr 3602W), 

2) wykonanie odwodnienia w Żeliszewie Podkościelnym w ciągu drogi powiatowej 

Kotuń – Żeliszew Podkościelny (droga powiatowa nr 3604W  i nr 3602W), 

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

i ścieralna 



4) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od m. Koszewnica do 

nawierzchni wykonanej w 2022 r. we wsi Pieńki,  

5) modernizacja drogi powiatowej w od torów w m. Koszewnica kierunku wsi Łączka 

(droga powiatowa nr 3602W), 

• o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. 

Strzała do m. Purzec, 

• mieszkańców wsi Grodzisk o ujęcie w budżecie na 2023 r. budowy chodnika                          

w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk o długości ok. 400 -500 m, 

• w sprawie utwardzenia lub wyremontowania drogi powiatowej nr 3631W 

na odcinku od m. Stok Ruski do m. Wólka Leśna.  

14. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                    

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 

17. Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Stowarzyszenia Mx Czerniejew skierowanej                          

w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października br. 

18. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL                              

w Siedlcach o dofinansowanie zakupu pucharów i medali laureatom Turnieju 

organizowanego w dniu 20 listopada w Kotuniu. 

19. Rozpatrzenie prośby Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki                                    

o dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Związek.  

20. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach o ufundowanie 

nagród uczniom biorącym udział w Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w dniu                     

9 listopada br. 

21. Wolne wnioski. 

  

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 



Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym (Starosta Siedlecki) przyjął 

protokół nr CLXXIV/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 października 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję związaną z zakupem 

narzędzia diagnostycznego ADOS-2, na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/481/2022 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/482/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/483/2022 w sprawie zmiany 

planu wydatków na zadania w 2022 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/484/2022 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

(zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 8 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/485/2022 w sprawie 

zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2022 r. 

(zał. nr 5). 

 

 

 



Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Gminę Wodynie we wrześniu br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – 

Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r. (zał. nr 6). Skutki finansowe – 6435,97 zł. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu (przy dwóch głosach przeciw – Grzegorza Miezianko i Wicestarosty 

Siedleckiego) postanowił o sfinansowaniu kwotą 1000 zł zakupu rękawa ochronnego dla 

pozoranta przeznaczonego do tresury psów (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 11 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o wykorzystaniu środków PFRON na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za III kwartał br. 

(zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                       

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 116/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                   

w miejscowości Czarnowąż (działki ewid. nr: 43/2, 150/3, 143/2), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 142/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 73 – obręb Pustki oraz działka ewid. nr 543 – obręb Stok 

Lacki), w celu budowy kanalizacji teletechnicznej w osłonie rur HDPE wraz ze 

studniami telekomunikacyjnymi SKR-1 i szafami telekomunikacyjnymi, 

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

3631W w miejscowości Pruszynek oraz Wólka Leśna (działki ewid. nr: 140, 



124, 138 o obręb Pruszynek oraz działki ewid. nr: 753/1, 748/1, 749/1, 750/1, 

751/1 – obręb Wólka Leśna) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działki ewid. nr: 836, 726/1, 151, 123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie napowietrznej linii 

światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej PGE 

Dystrybucja w terminie 31.10.2022 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, 726/1, 151, 123/3, 113/1, 150/3 - obręb Wola Wodyńska), 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii światłowodowej podwieszonej 

na istniejącej podbudowie słupowej PGE Dystrybucja na okres 31.10.2022 r. – 

31.12.2032 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją 

teletechniczną, sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stacji 

transformatorowych - kontenerowych 15/0,4 kV”, 

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

nr 277 – obręb Czołomyje), w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej                              

w terminie 26 - 27.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 277 - obręb Czołomyje), poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

(działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), w celu lokalizacji 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3959W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 na okres 



15.11.2022 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 3959W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 w terminie 

15.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W i nr  

3636W (działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 

283/1, 380/1 - obręb Mościbrody), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej na okres 2.11.2022 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 3634W i nr 3636W 

(działki ewid. nr: 384/1, 33/19, 33/21, 34/4, 34/7, 35/3, 38/3, 38/5, 283/1, 380/1 

- obręb Mościbrody), w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej w terminie 26.10. – 2.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W                                                

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 139/2 na okres 

1.11.2022 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 3933W                                   

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

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 139/2 w terminie 31.10.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb 

Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

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



• zezwolił na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3671W (działka 

ewid. nr 181/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 179/2 obręb 

Radzików Kornica, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

339) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 372/1 obręb Strusy, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 1281/2 na okres 

15.11.2022 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 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 751/9 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, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                          

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 751/9 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 3638W                                           

w miejscowości Choja (działka ewid. nr 207), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 171/3 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 3638W                                           

w miejscowości Choja (działka ewid. nr 207) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego do  działki ewid. nr 171/3 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, 



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1538/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                     

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza do sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

(działka ewid. nr 753/1 – obręb Wólka Leśna), w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

• zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.179.2022 z dnia 

21.09.2022 r., 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb 

Tokary (działka ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

dla przyłączenia szafy OLD węzeł sieci FTTH, 

• zapoznał się z  wnioskami: Pana Jana Kucia – radnego Powiatu, 

mieszkańców wsi Grodzisk o wykonanie w 2023 r. inwestycji na drogach 

powiatowych,  

 o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W (odcinek Strzała – 

Purzec), o utwardzenie lub wyremontowane drogi powiatowej nr 3631W 

(odcinek Stok Ruski – Wólka Leśna). Termin składania wniosków upłynął                    

30 września br. Zarząd monitorując stan finansów powiatu podejmie decyzje                 

w sprawie zgłoszonych wniosków.  

  

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję Wydziału Dróg sprzedaży 

drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/486/2022 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 12). 



 

Ad. pkt 16 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXV/487/2022 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego 

na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 

(zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 17 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Stowarzyszenia Mx Czerniejew skierowaną                         

w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października br. (zał. nr 14). 

Zarząd zasugerował, aby zainteresowany skorzystał z możliwości  złożenia oferty w ramach 

otwartego konkursu prowadzonego na podstawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza 

GOOL w Siedlcach (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2400 zł zakup 

pucharów i medali laureatom Turnieju Niepodległości GOOL CUP 2022, organizowanego                    

w hali Szkoły Podstawowej w Kotuniu w dniu 20 listopada br.  

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać imprez sportowych 

organizowanych przez Siedlecki Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 20 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach                  

(zał. nr 17), jednogłośnie postanowił przeznaczyć gadżety Powiatu Siedleckiego o wartości                 

800 zł na nagrody laureatom IV Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. 

Konkurs zorganizowany zostanie w dniu 9 listopada br. w Golicach. 

Ad. pkt 21 

            Brak wolnych wniosków.                                                   STAROSTA 

Na tym protokół zakończono                                               /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  



 


