
Protokół Nr CLXXX/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 7 grudnia 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 CLXXIX/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 29 listopada 2022 r. 

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

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

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

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych                              

w powiecie siedleckim na lata 2022-2030”. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Domanice 

zadania powiatu z zakresu dróg publicznych. 



14. Rozpatrzenie wniosków: 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 343/4, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działki ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn  0,4 kV do zasilania  działki ewid. nr 598/3, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                 

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650), w celu budowy przyłącza do 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 673/4, 

• Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 

4  Warszawa, z pełnomocnictwa którego wystąpił pracownik Spółki HEIDER – 

ENGINEERING sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 20,                      

w sprawie  zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                            

w miejscowości Przygody (działka ewid. nr 1552), w celu wykonania remontu 

na istniejącym gazociągu DN 700 MOP 5,5 Mpa w ramach przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odseparowania zwarć rury 

ochronnej na gazociągu Hołowczyce – Rembelszczyzna DN700 95km”, 

• 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 3662W obręb Mokobody (działka ewid. 

nr 1564), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działce ewid. nr 1201/18, 

• 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 3666W obręb Cielemęc (działka ewid. nr 

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

do zasilania budynku na działkach ewid. nr: 416, 417, 



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

powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2041, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1554, 

• 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 1708, 

• 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 

1566/3, 

• 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 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu budowy przyłącza gazu 



średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

1936/4, 

• 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 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 174/8, 

• 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 3652W obręb Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435), w 

celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 519/2, 

• 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 3657W obręb Smolanka (działka ewid. nr 

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

zasilania budynku na działce ewid. nr 188, 

• 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 

1566/2, 

• 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 1682, 

• 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 3677W                                       

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



gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2026, 

• 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 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

2467/5, 

• 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 3655W obręb Gostchorz (działka ewid. nr 458), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działek ewid. nr: 62/2, 63/7, 

• 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 3624W obręb Koryciany (działki ewid. nr: 

362, 170), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                     

0,4 kV do zasilania budynku na działce ewid. nr 394, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 387/4, 

• ELEKTROB sp. z o.o. ul. Lubelska 26 Kozienice, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. 

nr 602), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na 

działce ewid. nr 387/4, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty (działka ewid. nr 721), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Klimonty (działka 



ewid. nr 721), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Korczew (działki ewid. 

nr: 96, 191/1, 192/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

192/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Korczew (działki ewid. 

nr: 96, 191/1, 192/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 192/2, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Trzciniec, poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 

1714, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie zjazdu do działki ewid. nr 752/2, 

• PWiK Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                              

nr 3633W w miejscowościach: Błogoszcz, Stok Lacki, w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

• Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie wygaszenia decyzji                                               

nr D.6852.300.2022 z dnia 5.10.2022 r., 

• Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce będący pełnomocnikiem Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wygaszenia decyzji nr 

D.6852.301.2022 z dnia 05.10.2022 r., w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

1811), poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1655, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559), 

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

działce ewid. nr 560/7, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

działki ewid. nr 560/7, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków 

(działka ewid. nr 1418), w celu budowy kablowej sieci elektroenergetycznej SN 

15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, 

• STIMO NET Krosno ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 6, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

(działka ewid. nr 117/3), w celu budowy kabla światłowodowego na 

podbudowie słupowej oraz posadowienie słupa napowietrznego.  

15. Rozpatrzenie prośby Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi 

Podlaskie” sp. z o.o. w Siedlcach o możliwość zawarcia umowy cesji praw umowy                       

z podwykonawcami, przenoszącej na podwykonawców prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zamawiającego.  

16. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 

17. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej u organizatora pieczy zastępczej                          

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom                            

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” w roku 2023.  

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. 

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2023 – 2025. 

21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2022 r. 



22. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 29 listopada 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/503/2022 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zał. nr 2)                                        

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

 

Ad. pkt 5 

       Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 6 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4)                                  

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

 

 

 

 



Ad. pkt 7 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/504/2022 w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach                               

(zał. nr 5. 

 

Ad. pkt 8 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/505/2022 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                         

w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/506/2022 w sprawie 

przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie siedleckim na lata 2022-2030” 

(zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/507/2022 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/508/2022 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/509/2022 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych (zał. nr 11)                               

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



Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza 

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

343/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza 

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

nr 598/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                 

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650), w celu budowy przyłącza do 

sieci wodociągowej do działki ewid. nr 673/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                     

w miejscowości Przygody (działka ewid. nr 1552), w celu wykonania remontu 

na istniejącym gazociągu DN 700 MOP 5,5 Mpa w ramach przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odseparowania zwarć rury 

ochronnej na gazociągu Hołowczyce – Rembelszczyzna DN700 95km”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W obręb 

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

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

ewid. nr 1201/18, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb 

Cielemęc (działka ewid. nr 939/1), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr: 416, 417, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2041, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038), poprzez umieszczenie  



przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2041, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                         

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

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1554, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1554, 

• 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 1708, 

• 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 1566/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2076), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                             

nr 1936/4, 

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

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 174/8, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb 

Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 519/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W obręb 

Smolanka (działka ewid. nr 289), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 188, 

• 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 1566/2, 

• 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 1682, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

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

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                    

nr 2026, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                                       

nr 2467/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W obręb 

Gostchorz (działka ewid. nr 458), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 62/2, 

63/7, 

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

Koryciany (działki ewid. nr: 362, 170), w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 394, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                                         

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 387/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości na działce ewid. nr 387/4, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W                       

w miejscowości Klimonty (działka ewid. nr 721), w celu prowadzenia robót 

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

nr 720, 



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W                                            

w miejscowości Klimonty (działka ewid. nr 721), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 720, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W                                            

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 191/1, 192/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 192/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 191/1, 192/1), poprzez 

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

nr 192/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                              

w miejscowości Trzciniec, poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego do 

działki ewid. nr 1714, 

• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                           

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu do działki ewid. nr 752/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                         

w miejscowościach: Błogoszcz, Stok Lacki, w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.300.2022 z dnia 5.10.2022 r., 

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.301.2022 z dnia 05.10.2022 r.,     

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

(działka ewid. nr 559), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 560/7, 

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

(działka ewid. nr 559), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 560/7, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                      

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1418), w celu budowy kablowej 

sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                          

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3), w celu budowy kabla 



światłowodowego na podbudowie słupowej oraz posadowienie słupa 

napowietrznego.  

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne 

Drogi Podlaskie” sp. z o.o. w Siedlcach (zał. nr 13), jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 

umowy cesji praw wynikających z umów z podwykonawcami, przenoszącej na 

podwykonawców prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej                                    

u organizatora pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                    

(zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/510/2022 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera                         

i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” w roku 2023 (zał. nr 16).  

 

Ad. pkt 19 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXX/511/2022 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                         

w 2023 roku (zał. nr 17). 

 

 



Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 

2023 – 2025 (zał. nr 18) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                        

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 r. (zał. nr 19) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 22 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                     STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                            /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


