
Protokół Nr CLXXVI/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 9 listopada 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 CLXXV/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 26 października 2022 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu 

Siedleckiego. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.  

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

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

Siedlce. 

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Ford Focus oraz jego fizyczna likwidacja. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• 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 3647W w miejscowości Ozorów (działka 



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

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. nr 

584/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 104/1 obręb Rzążew, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 

1552 – obręb Mordy), w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                          

w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. nr 1555, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3672W (działka ewid. nr 

502 – obręb Stara Wieś), w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                    

w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. nr 438/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665 

oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665 

oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

• BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3624W obręb Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej, 

• Wójta Gminy Paprotnia, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                            

nr 3624W obręb Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji tłocznej, 

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

drogi powiatowej nr 3654W, nr 3635W i nr 3653W, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, podbudowy 

słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej,  



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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W, nr 3635W                              

i nr 3653W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej będącej własnością PGE w technologii światłowodowej, 

• BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Podawce (działka ewid. nr 192/2), 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej, 

• Wójta Gminy Paprotnia, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                             

nr 3624W obręb Podawce (działka ewid. nr 192/2), w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W (obręb Żelków Kol. - działka ewid. nr 

91/3), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

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

w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.159.2022 z dnia 7 września 

2022 r., 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Żelków Kol. (działka ewid. nr 

91/3) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                  

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 91/6, 

• Zakład Usług Technicznych INSTAL ul. Warszawska 26 Siedlce, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin 

(działka ewid. nr 915), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440, 

• OLAN sp. z o.o. Siedlce ul. Korczewska 57, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 915) 

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       



w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• Wójta Gminy Mokobody o nieodpłatne przekazanie kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki chodnika podczas rozbudowy drogi powiatowej nr 

3611W, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Niwiski (działka ewid. nr 382) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W (obręb Niwiski - działka ewid. nr 382), 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 375/8,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W (obręb Gołąbek - działka ewid. nr 

1341), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12, 

• 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 3612W obręb Podnieśno (działka ewid. nr 

390/4) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 295, 

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

projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci energetycznej napowietrznej                                

i kablowej średniego napięcia  z kanalizacją światłowodową, budowa sieci 

energetycznej i kablowej niskiego napięcia, budowa złącza kablowego ZK SN, 

budowa stacji transformatorowych kontenerowych” , 

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

drogi powiatowej nr 3635W, w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W działki 

- obręb Rakowiec i Wołyńce), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                               

z przyłączami 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 prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

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

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

Włościański), poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3603W obręb Rososz (działka ewid. nr 281) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

nieruchomości na działce ewid. nr 278/1, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości 

Rososz (działka ewid. nr 281), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 278/1, 

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

MIRMAR Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300)                   



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

zasilania budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 195/5, 195/4, 

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

drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr: 939/1, 219 – obręb Myrcha nr 

1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W działki 

ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb Kolonia 

Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                                 

w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W działki 

ewid. nr: 939/1, 219 - obręb Myrcha, nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), 

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                                 

w technologii światłowodowej,  

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

drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 939/1, 219, - obręb Myrcha, nr 

1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej                       

w technologii światłowodowej, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W działki 

ewid. nr: 421, 545/2, 991, 1118/1 - obręb Stok Ruski, nr 1213 – obręb Kolonia 

Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej,  

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

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działka ewid. nr 346) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 



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

300/1, 

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

dróg powiatowych nr: 3615W, 3622W, 3626W, 3669W w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej oraz kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3622W, 3626W, 3669W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                          

z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w technologii 

światłowodowej w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy,  

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

drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy, nr 

116 – obręb Borki Kosy) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

działka ewid. nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy, nr 116 – obręb Borki Kosy), 

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej,  

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

dróg powiatowych nr: 3635W, 3605W (działki ewid. nr: 1336, 1341 - obręb 

Gołąbek) w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

w sprawie na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3605W działki ewid. nr: 1341, 1336 Gołąbek), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej,  

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

dróg powiatowych nr: 3631W, 3632W w celu prowadzenia robót polegających 



na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej                       

w technologii światłowodowej,  

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 

3632W,  poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej, 

• Okna Królewskie - Mordy w sprawie zmiany w części decyzji nr 

D.6853.1.127.2021 z dnia 28.08.2021 r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury przyznawania pomocy rzeczowej dla 

rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert                               

w otwartym konkursie 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 roku. 

12. Rozpatrzenie prośby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach o ufundowanie 81 nagród dla laureatów V Turnieju 

Matematycznego Mate Maxus. 

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 26 października 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVI/488/2022 w sprawie 

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

 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVI/489/2022 w sprawie 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2023 – 2026 (zał. nr 2).  

Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 wraz z załącznikami do uchwały 

postanowił przedstawić: 

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

• Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVI/490/2022 w sprawie 

projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3). 

Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej 

na rok 2023 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień                      

31 października 2022 r. oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych 

do realizacji w 2023 r. postanowił przedstawić: 

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

• Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok 

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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za działkę 

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



Strzała gmina Siedlce (zał. nr 5). Zarząd Powiatu  uzyskał informację z Wydziału Geodezji                    

i Gospodarki Nieruchomościami, że we wrześniu 2022 r. sporządzony został operat 

szacunkowy dla działki położonej w obrębie Strzała – przeznaczonej pod poszerzenie drogi 

gminnej ul. Kolonijnej, w którym wartość 1 m2 gruntu oszacowana została przez rzeczoznawcę 

majątkowego na kwotę 56,68 zł. 

Zarząd stoi na stanowisku wypłacenia odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

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

w kwocie 56,68 zł za 1 m2 działki.  

Kwota odszkodowania:  547 m2 x 56,68 zł/m2 = 31 003,96 zł  

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 6): 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu osobowego marki Ford Focus, nr rej. LRA 15454, z wartością początkową 

450 zł – określoną przez rzeczoznawcę, 

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                             

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 120, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. nr 

584/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 104/1 obręb Rzążew, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 1552 – obręb Mordy), w celu budowy infrastruktury 



telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. 

nr 1555, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3672W 

(działka ewid. nr 502 – obręb Stara Wieś), w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej – przyłącza do działki ewid. 

nr 438/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb 

Wołyńce - działka ewid. nr 665 oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb 

Wołyńce - działka ewid. nr 665 oraz obręb Wołyńce Kol. - działka ewid. nr 201), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 

29.11.2022 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w terminie 22.11.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb 

Koryciany (działka ewid. nr 73), w celu umieszczenia sieci kanalizacji tłocznej 

na okres 22.11.2022 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 3654W, nr 3635W                         

i nr 3653W, w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej w terminie 14 - 29.11.                    

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

zgodnie z wnioskiem,  

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

3635W i nr 3653W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej z przyłączami, 



podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej będącej własnością PGE w technologii światłowodowej 

na okres 29.11.2022 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 3624W                                           

w miejscowości Podawce (działka ewid. nr 192/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w terminie 24.11.                    

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

zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W obręb Podawce 

(działka ewid. nr 192/2), w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej tłocznej na 

okres 24.11.2022 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 3606W (obręb Żelków 

Kol. - działka ewid. nr 91/3), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV              

w terminie 9.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.159.2022 z dnia 7 września 2022 r., 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Żelków 

Kol. (działka ewid. nr 91/3) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 91/6 na 

okres 9.11.2022 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 Krześlin (działka ewid. nr 915), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid.                        

nr 440 w terminie 9-10.11.2022 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 Krześlin (działka ewid. nr 915) poprzez umieszczenie przyłącza 



kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 440 na okres 10.11.2022 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Mokobody kostki brukowej 

pochodzącej z rozbiórki chodnika podczas rozbudowy drogi powiatowej                         

nr 3611W, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 382) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8 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 3608W (obręb Niwiski 

- działka ewid. nr 382), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 375/8 w terminie 10.11.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek 

(działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 428/12 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 3605W (obręb 

Gołąbek - działka ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

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

10.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb 

Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 295, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej średniego napięcia  z kanalizacją światłowodową, 

budowa sieci energetycznej i kablowej niskiego napięcia, budowa złącza 

kablowego ZK SN, budowa stacji transformatorowych kontenerowych”,                            

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.85.2020 

z dnia 3.06.2020 r. 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz                            

z przyłączami w technologii światłowodowej w terminie 10-17.11.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działki - obręb Rakowiec i Wołyńce), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej na okres 

17.11.2022 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

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

polegających na budowie  telekomunikacyjnej linii  światłowodowej w terminie 

17.11.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W 

(działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej na okres 17.11.2022 r. – 31.12.                      

2033 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę 

za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                         

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

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki 



ewid. nr 144/6 w terminie 5.12.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                              

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 144/6 na 

okres 5.11.2022 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 3603W obręb Rososz 

(działka ewid. nr 281) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 278/1 na okres 

9.12.2022 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 3603W                      

w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. 

nr 278/1 w terminie 8-9.12.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 195/5, 195/4, 

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

nr: 939/1, 219 – obręb Myrcha nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz                             

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

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

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                        

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

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



Wiśniewska), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                                 

w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W 

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

Kolonia Mordy), poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                                          

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

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

Wiśniewska), w celu prowadzenia robót polegających na budowie podbudowy 

słupowej  oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                      

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 346) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 300/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3622W, 

3626W, 3669W w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej                        

w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3622W, 3626W, 3669W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz                        

z przyłączami, podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w technologii 

światłowodowej w miejscowościach: Mordy, Kolonia Mordy,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 83/2 – obręb Borki Paduchy, nr 116 – obręb Borki Kosy), 

poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. 

nr: 83/2 - obręb Borki Paduchy, nr 116 – obręb Borki Kosy) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 3605W 

(działki ewid. nr: 1336, 1341 - obręb Gołąbek) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3605W działki ewid. nr: 1341, 1336 Gołąbek), poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 3632W                                    

w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz 

z przyłączami, podbudowy słupowej w technologii światłowodowej,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3631W, 

3632W, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami, 

podbudowy słupowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej 

podbudowie słupowej w technologii światłowodowej, 

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2021 z dnia 28.08.2021 r.  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVI/491/2022 w sprawie 

przyjęcia procedury przyznawania pomocy rzeczowej dla rodzin uchodźców z Ukrainy 

przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVI/492/2022 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 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 roku (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Instytutu Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił przekazać gadżety 

promocyjne Powiatu Siedleckiego laureatom V Turnieju Matematycznego Mate Maxus. 

 



Ad. pkt 13 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                                STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

 


