
Protokół Nr CLXXVIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 23 listopada 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 17 listopada 2022 r. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

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

budowlane. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

• dotyczącego zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

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

drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176), drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 132 – obręb Olszyc Włościański), drogi powiatowej nr 3652W 

(działka ewid. nr 435), drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. nr 1 – obręb 

Olszyc Szlachecki) w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE, 

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

drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 - obręb Olszyc Włościański), 



poprzez umieszczenie napowietrznej linii  światłowodowej wraz z przyłączami 

na podbudowie słupowej PGE, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów (działka ewid. 

nr 1019), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Ozorów (działka ewid. 

nr 1019) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka 

ewid. nr 93/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 299/1,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka ewid. 

nr 93/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 299/1, 

• 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 3648W w miejscowości Wola Wodyńska 

(działka ewid. nr 151), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 161, 

• 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 1418, 

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

ELMAZ  Siedlce, ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W obręb Mordy Kol. (działka ewid. nr 651) w celu 



budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 641, 

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

ELMAZ  Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) 

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

zasilania działek ewid. nr: 338 i 342, 

• Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych, Siedlce ul. Brzeska 110, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka 

ewid. nr 538), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 375,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 538) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilenia działki ewid. nr 375, 

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

decyzji nr D.6852.305.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącego zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej 3617W w m. Paprotnia (działaka ewid. nr 328) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza i złącza kablowego nn do 

zasilenia oświetlenia ulicznego na dz. nr 328, 

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

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

decyzji Zarządu nr D.6853.1.175.2022 z dnia 25.08.2022 r. dotyczącego 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w m. Kotuń 

(działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 269, 

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

zmiany decyzji nr D.6853.1.239.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

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

421 – obręb Stok Ruski) w celu budowy linii kablowej w projektowanej 

kanalizacji teletechnicznej w osłonie rury HDPE, wraz ze studniami i szafami 

teletechnicznymi,, 



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

zmiany decyzji nr D.6853.1.235.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka 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, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 492/5,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 

kV do zasilania działki ewid. nr 492/5, 

• 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 3650W w miejscowości Żebraczka 

(działka ewid. nr 285), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 176/2, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 1617W (działka ewid.  

nr 2714) do działki ewid. nr 1673/1 obręb Hołubla, 

• 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 3634W obręb Myrcha (działka ewid. nr 

939/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

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

ELMAZ,  Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) 

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

zasilania działki ewid. nr 970, 



• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza do sieci wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez umieszczenie przyłącza sieci 

wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• ELMAZ Usługi Elektryczne, Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 – obręb Stok 

Lacki) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid.  

nr 460/9, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 543) 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

działki ewid. nr 460/9, 

• 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 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 804), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  

0,4 kV do zasilania garażu na działkach ewid. nr: 849, 848, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. 

nr: 421, 545/2 – obręb Stok Ruski), poprzez umieszczenie przyłącza  

w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na 

istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

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

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

nr 833) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do działki ewid. nr 730/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka 

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



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

nr 730/2, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Mordy, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do działki ewid. nr 1671, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid.  

nr 142) do działki ewid. nr 116/4 w obrębie Borki Kosiorki, 

• 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 1427, 

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

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 362/14, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 362/14, 

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1523/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  w miejscowości 

Mokobody, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

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

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564)  



w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1523/1, 

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1892/1, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1892/1, 

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/3, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/3, 



• KROBE sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr 421, 

545/2) – obręb Stok Ruski, gm. Mordy, w celu prowadzenia robót polegających 

na  budowie przyłącza w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. 

nr 502, 503) – obręb Stara Wieś, gmina Mordy oraz drogi powiatowej nr 3627W 

(działka ewid. nr 390, 188/1) – obręb Głuchów, gmina Mordy, poprzez 

umieszczenie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 

oraz kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• KROBE Sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. nr 502, 503)  

– obręb Stara Wieś, gmina Mordy oraz drogi powiatowej nr 3627W (działka 

ewid. nr 390, 188/1)  – obręb Głuchów, gmina Mordy, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, 

• Zakładu Elektrotechnicznego ZELTECH, ul. Brzeska 139, 08-110 Siedlce,  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr nr 3677W –  

ul. Wyszyńskiego, w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1,) w celu 

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

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

słupa  linii napowietrznej nn 0,4kV, demontaż słupów linii napowietrznej nn 

0,4kV i przyłączy napowietrznej nn 0,4kV. 

9. Przyjęcie rozliczenia wydatków środków finansowych przez Gminę Wodynie  

w październiku br. w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy.  

10. Rozpatrzenie prośby Szkoły Językowej Eurolingua o wsparcie finansowe letnich 

kolonii językowych dla dzieci z Domów Dziecka. 

11. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród dla laureatów II Powiatowego Konkursu 

dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Ozdoba Świąteczna”.  

12. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o akceptację korekty do zadania Otwarty 

Turniej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Siedleckiego. 



13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

14. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Passat oraz jego fizyczna 

likwidacja. 

15. Zaakceptowanie kwoty środków finansowych na przygotowanie paczek świątecznych 

dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Siedleckiego.   

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

Ad. pkt 2 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  przyjął protokół nr CLXXVII/2022 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 17 listopada 2022 r. 

Ad. pkt 3 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVIII/496/2022 w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr  1). 

 

Ad. pkt 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVIII/497/2022 w sprawie   

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 2). 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVIII/498/2022 w sprawie   

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 3). 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVIII/499/2022 w sprawie   

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 4). 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVIII/500/2022 w sprawie   

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 5). 

 



Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:  

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna w ilości 35,30 m3 - 3 osobom, których wnioski 

wpłynęły jako pierwsze, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Drewno zostanie sprzedane za łączną kwotę 

4.341,90 zł brutto, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176), 

drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. nr 132 – obręb Olszyc Włościański), drogi 

powiatowej nr 3652W (działka ewid. nr 435), drogi powiatowej nr 3653W (działka 

ewid. nr 1 – obręb Olszyc Szlachecki)  w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie  telekomunikacyjnej linii  światłowodowej wraz z przyłączami na istniejącej 

podbudowie słupowej PGE, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W (działka ewid. nr 176 

- obręb Olszyc Włościański), poprzez umieszczenie napowietrznej linii  

światłowodowej wraz z przyłączami na podbudowie słupowej PGE, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Ozorów (działka ewid. nr 1019), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Ozorów (działka ewid. nr 1019) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1786, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działka ewid. nr 93/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 299/1,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działka ewid. nr 93/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 299/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W  

w miejscowości Wola Wodyńska (działka ewid. nr 151), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn    0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 161, 



• 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 1418, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb Mordy 

Kol. (działka ewid. nr 651) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 641, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka 

Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 338 i 342, 

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

(działka ewid. nr 538), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 375,  

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

(działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilenia działki ewid. nr 375, 

• zezwolił na wygaszenie decyzji nr D.6852.305.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3617W w m. Paprotnia (działaka ewid.  

nr 328) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza i złącza kablowego nn do 

zasilenia oświetlenia ulicznego na dz. nr 328, 

• zezwolił na zmianę decyzji Zarządu nr D.6853.1.175.2022 z dnia 25.08.2022 r. 

dotyczącego zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w m. Kotuń 

(działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce nr ewid. 269, 

• zezwolił na zmianę decyzji nr D.6853.1.239.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka ewid. nr 421 – 

obręb Stok Ruski) w celu budowy linii kablowej w projektowanej kanalizacji 

teletechnicznej w osłonie rury HDPE, wraz ze studniami i szafami teletechnicznymi,, 

• zezwolił na zmianę decyzji nr D.6853.1.235.2022 z dnia 5.10.2022 r. dotyczącej 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działka 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 492/5,  

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

Korczew (działka ewid. nr 96) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 492/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W  

w miejscowości Żebraczka (działka ewid. nr 285), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 176/2, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 1617W (działka ewid. nr 2714) do 

działki ewid. nr 1673/1 obręb Hołubla, 

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

Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb Wólka 

Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 970, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza do sieci wodociągowej do działki ewid. nr 211, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez umieszczenie przyłącza sieci wodociągowej do 

działki ewid. nr 211, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 

– obręb Stok Lacki) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 460/9, 

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

(działka ewid. nr 543) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 460/9, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W  

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania garażu na działkach ewid.  

nr: 849, 848, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr: 421, 

545/2 – obręb Stok Ruski), poprzez umieszczenie przyłącza w technologii 

światłowodowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie 

słupowej w m. Stok Ruski,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Łupiny (działka ewid. nr 833) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

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

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Mordy, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

działki ewid. nr 1671, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 142) do 

działki ewid. nr 116/4 w obrębie Borki Kosiorki, 

• 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 1427, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 362/14, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 360/3, 359/5), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 362/14, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1523/1, 



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  w miejscowości 

Mokobody, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1265, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1265, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1538/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1523/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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 (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1892/1, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1538/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1522), poprzez umieszczenie  przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1538/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W (działki ewid. nr 421, 

545/2) – obręb Stok Ruski, gm. Mordy, w celu prowadzenia robót polegających na  



budowie przyłącza w technologii światłowodowej oraz napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej na istniejącej podbudowie słupowej w m. Stok Ruski,  

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. nr 502, 

503) – obręb Stara Wieś, gmina Mordy oraz drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. 

nr 390, 188/1) – obręb Głuchów, gmina Mordy, poprzez umieszczenie podbudowy 

słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej, oraz kanalizacji kablowej wraz  

z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. nr 502, 

503)  – obręb Stara Wieś, gmina Mordy oraz drogi powiatowej nr 3627W (działka ewid. 

nr 390, 188/1)  – obręb Głuchów, gmina Mordy, w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr nr 3677W – ul. Wyszyńskiego, 

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1,) w celu budowy linii energetycznych 

kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV, przyłączy kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo – 

pomiarowych nn 0,4Kv, przebudowa słupa  linii napowietrznej nn 0,4kV, demontaż 

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

 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Urząd Gminy w Wodyniach w wysokości 6.974,20 zł poniesionych w miesiącu 

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

9 maja 2022 roku (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Szkoły Językowej Eurolingua (zał. nr 8), 

jednogłośnie postanowił przekazać materiały promocyjne na licytację do kwoty 1.000 zł brutto. 

Licytacja zostanie zorganizowana podczas „XX Jubileuszowej Gali Charytatywnej New Year’s 

Party 2023 Dzieci Eurolingua Dzieciom lokalnie i międzynarodowo” w dniu 23 stycznia  

2023 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych  

w kwocie 4.500 zł brutto z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów II Powiatowego 



Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Ozdoba Świąteczna” (I nagroda – 2000 zł brutto, 

II nagroda – 1500 zł brutto, III nagroda – 1000 zł brutto), (zał. nr 9). 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora WLKS Nowe Iganie (zał. nr 10), 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w ofercie do zadania „Otwarty Turniej  

w Koszykówce  Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Siedleckiego” – w pkt. III 4 „Plan  

i harmonogram działań na rok 2022” oraz w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów 

realizacji zadania publicznego”. Kwota dotacji i suma wszystkich kosztów realizacji zadania 

nie ulega zmianie. 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego  

(zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady. 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 12): 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, nr rej. WGM 11919, z wartością 

początkową 650 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 15 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przeznaczenie środków finansowych  

w wysokości 25.000 zł  w celu przygotowania 119 paczek świątecznych dla rodzin najbardziej 

potrzebujących  z terenu Powiatu Siedleckiego w celu wsparcia świątecznego (zał. nr 13).  

 

Ad. pkt 16 

Brak wolnych wniosków. 

                                                                                     Wicestarosta 

Na tym protokół zakończono.                                         /-/ Małgorzata Cepek 

 

Protokółowała Monika Mróz  


