
Protokół Nr CLXXXIV/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 4 stycznia 2023 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 CLXXXIII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 29 grudnia 2022 r. 

3. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu według stanu na 31.12.2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 

2023 rok. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 379/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

366/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 379/2), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działki ewid. nr 366/2, 

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

powiatowej nr 3678W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2467/5, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2467/5, 



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

powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2026, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2026, 

• 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 1566/2, 

• 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 1566/2, 

• 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 1708, 

• 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 1708, 

• 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 1566/3, 

• 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 1566/3, 

• 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 1682, 

• 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 1682, 

• 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 3632W obręb Pruszynek 

(działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 110, 

• 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 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 583), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

149/16, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

ewid. nr 423), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

416, 417, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

ewid. nr 423), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do działek ewid. nr: 416, 417, 



• Wójta Gminy Wiśniew w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy 

Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki”, 

• Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w sprawie wyrażenia zgody                                      

na nieodpłatne umieszczenie w pasie drogowym słupków z tablicami 

informacyjnymi, 

• dotyczącego umorzenia postępowania w sprawie przekazanej zgodnie                              

z właściwością przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                              

w Siedlcach pismem z dnia 21.11.2022 r., nr sprawy PINB.052.31.2022 

dotyczącej wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości 

Tęczki do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 453, 

• 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 1926/2, 

• GAZ sp. z o.o. Błonie ul. Emilii Plater, 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 zlokalizowany na działce ewid. nr 

1926/2.  

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Honda Civic oraz jego fizyczna likwidacja. 

7. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach 

porozumienia z dnia 30 maja 2022 r., na sfinansowanie wydatków na zakup samochodu 

osobowego dla potrzeb komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 

8. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXIII/2022 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 r.  



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu 

według stanu na 31.12.2022 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXIV/517/2023 w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2023 rok (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                            

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                     

do zasilania działki ewid. nr 366/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                          

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 366/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                             

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2467/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3678W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2459), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2467/5, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia                           

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2026, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1), poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 2026, 



• 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 1566/2, 

• 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 1566/2, 

• 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 1708, 

• 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 1708, 

• 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 1566/3, 

• 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 1566/3, 

• 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 1682, 

• 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 1682, 



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

Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 110, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                       

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 149/16, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423), w celu prowadzenia robót 

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

zasilania działek ewid. nr: 416, 417, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid.                             

nr: 416, 417, 

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

sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, 

Daćbogi, Mroczki, Tworki”, w zakresie objętym decyzją zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6853.1.46.2022 z dnia 16.03.2022 r., 

• wyraził zgodę Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej na nieodpłatne 

umieszczenie w pasie drogowym słupków z tablicami informacyjnymi, 

• umorzył postępowanie administracyjne w sprawie przekazanej zgodnie                              

z właściwością przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                             

w Siedlcach pismem z dnia 21.11.2022 r., nr sprawy PINB.052.31.2022, 

dotyczącej wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości 

Tęczki do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 453, 

• 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 1926/2, 

• 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 zlokalizowany na działce ewid. nr 1926/2.  

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 4): 

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, samochodu osobowego marki Honda Civic                              

o nr rejestracyjnym WA 12672, z wartością początkową 450 zł brutto 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 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie Komendy Wojewódzkiej Policji                           

w Radomiu  dotyczące wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach 

porozumienia z dnia 30 maja 2022 r. na sfinansowanie wydatków na zakup samochodu 

osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                    

w Mokobodach (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 1000 zł 

realizację projektu „Serce od serca”.  

   

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                     WICESTAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                   /-/ Małgorzata Cepek 



 


