
Protokół Nr CLXXXVII/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 lutego 2023 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 CLXXXVI/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 25 stycznia 2023 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym                              

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

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

Siedlce.  

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2023 roku. 

6. Zapoznanie z notatką służbową w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 

pt.: „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2022 r.” 

7. Zapoznanie z notatką służbową w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 

pt.: „Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2022 r.” 

8. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

9. Rozpatrzenie prośby Ruchu Światło Życie Domowy Kościół Rejon I, II, III w Siedlcach                          

o wsparcie finansowe organizacji Bezalkoholowego Balu Karnawałowego w dniu                                           

18 lutego br. 

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o ufundowanie nagród dla 



dzieci i młodzieży XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

11. Rozpatrzenie prośby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach o ufundowanie nagród 

rzeczowych laureatom XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Bezpiecznie na wsi”. 

12. Rozpatrzenie prośby Biskupa Siedleckiego o wsparcie działań związanych                                          

z pozyskaniem środków finansowych w ramach Polskiego Ładu i Rządowego Programu 

Ochrony Zabytków na prowadzenie prac związanych z kompleksowym remontem 

budynku diecezjalnego. 

13. Rozpatrzenie prośby Prezesa Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

Iganie o dofinansowanie wyżywienia uczestników Pucharu Polski Kadetów w zapasach 

w stylu wolnym. 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

• 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 277, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 52 - obręb Wola 

Serocka), w celu lokalizacji   telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu prowadzenia robót polegających                            

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości                               

na działkach ewid. nr: 195/4, 195/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

(działka ewid. nr 300), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działki ewid. nr: 195/4, 195/5, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka ewid. nr 285), w celu prowadzenia robót polegających                              



na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na 

działce ewid. nr 243, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 243, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Kaczory (działka ewid. nr 380/1), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na 

działce ewid. nr 4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Kaczory (działka ewid. 

nr 380/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 

kV zasilającego  działkę ewid. nr 4, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole 

(działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki 

ewid. nr 343/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe Opole (działka ewid. nr 

671), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego  działkę ewid. nr 343/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

188, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3657W obręb Smolanka (działka ewid. nr 289), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego  działkę ewid. nr 188, 



• 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 3656W obręb Januszówka (działka ewid. 

nr 385) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku na działce ewid. nr 80/1, 

• Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6852.279.2022 

z dnia 21.09.2022 r., 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działki ewid. nr: 669, 308/1 - obręb 

Nowe Opole, działka ewid. nr 633/2 – obręb Wyłazy), w celu lokalizacji 

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

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

w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.310.2022 z dnia 21.12.2022 r., 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. nr 804 - obręb Wodynie), 

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• 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 191/2, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 347 obręb Izdebki Kosny, 

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

w imieniu którego wystąpiła firma GAZ  ul. Emilii Plater 12c Błonie, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr  

1221/1 – obręb Dziewule, działka ewid. nr 557 – obręb Grodzisk, działka ewid. 

nr 132 – obręb Zbuczyn), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działki ewid. nr: 

598/9, 526), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 598/3, 



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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działki 

ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                

do zasilenia działki ewid. nr 598/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działki ewid. 

nr: 455, 300/1 oraz w miejscowości Oleksin – działka ewid. nr 165/3), poprzez 

umieszczenie energetycznej linii kablowej SN i  nn wraz z kablem 

światłowodowym oraz złączami kablowymi, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działki ewid. 

nr: 455, 300/1 oraz w miejscowości Oleksin – działka ewid. nr 165/3), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznej linii kablowej SN                   

i nn wraz z kablem światłowodowym oraz łączami kablowymi, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

372) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 347 obręb Skórzec, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 526, 598/9, 198/16) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 598/3. 

15. Przyjęcie informacji dot. wykorzystania przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

16. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Domanice zadania 

powiatu z zakresu dróg publicznych. 

17. Rozpatrzenie wniosku na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                       

w pasach drogowych dróg powiatowych. 

18. Zapoznanie z: 

• informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 632 ZZ 

Sokołów Podlaski, OS/2023, 

• informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 627 ZZ 

Sokołów Podlaski, OS/2023. 

19. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nieodpłatnego przekazania Gminie Korczew pługa 

odśnieżnego i piaskarko-solarki, będących własnością Powiatu. 



20. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne. 

21. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

22. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty firmy WESTMOR CONSULTING z Włocławka. 

23. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXVI/2023 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 25 stycznia 2023 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVII/526/2023 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego                      

(zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił podtrzymać swoją decyzję z dnia 9 listopada 

2022 r. dotyczącą wypłaty odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów                              

i budynków numerem 1210/7 o pow. 0,0547 ha położoną w obrębie Strzała, w wysokości                      

56,68 zł/m2   (zał. nr 2).  W przypadku braku akceptacji powyższej kwoty istnieje możliwość, 

na wniosek zainteresowanego dokonać wypłaty odszkodowania w oparciu o sporządzony 

operat szacunkowy.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVII/527/2023 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 roku (zał. nr 3). 

 

 

 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadania pt.: 

„Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.” 

(zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadania pt.: 

„Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2022 r.” (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący przyznania 

dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

dyrektorom placówek prowadzonych przez Powiat Siedlecki: 

• Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

• Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim 

w wysokości 20 % ich stawki wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Ruchu Światło Życie Domowy Kościół Rejon I, II, 

III w Siedlcach (zał. nr 7), postanowił nie wspierać finansowo organizacji Bezalkoholowego 

Balu Karnawałowego w dniu 18 lutego br., z uwagi na brak podstaw prawnych (niezgodne                       

z zapisem art. 44 ustawy o finansach publicznych). 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego                                 

w Siedlcach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 8), 

jednogłośnie postanowił  ufundował nagrody za kwotę 700 zł brutto (gadżety promocyjne 

będące w posiadaniu Wydziału Rozwoju), laureatom XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

 

 



Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej KRUS                                 

w Siedlcach (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup nagród 

rzeczowych  laureatom XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na 

wsi”.  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie z wielkim zainteresowaniem odniósł się do prośby                   

Ks. Kazimierza Gurdy - Biskupa Siedleckiego o wsparcie działań związanych z pozyskaniem 

środków finansowych w ramach Polskiego Ładu i Rządowego Programu Ochrony Zabytków 

na prowadzenie przez Diecezję prac remontowo-konserwatorskich związanych                                             

z kompleksowym remontem obiektu na działce nr geod.18 obręb 74, przy ul. Starowiejskiej 2 

w Siedlcach, ujętego w Gminnej Ewidencji Miasta Siedlce (nr karty 332/1786), położonego na 

terenie zabytkowego układu urbanistycznego Miasta Siedlce XVI – XIX wieku, wpisanego do 

rejestru zabytków pod Nr 179/737 decyzją z dn. 7.05.1962 r. pod nazwą „Kompleksowy remont 

budynku diecezjalnego” (zał. nr 10). Poczynione zostaną pilne działania mające na celu 

rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych w stosunku do przygotowywanego projektu uchwały 

Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie, który winien uzyskać pozytywne opinie Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lokalnych 

instytucji nadzoru. Gdy Powiat uzyska opinie pozytywne niezwłocznie poczyni starania                            

w kierunku realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na zbyt późne złożenie wniosku                                

i wątpliwości prawne, istnieje zagrożenie jego realizacji.  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Wojewódzkiego Ludowego Klubu 

Sportowego Nowe Iganie (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą                      

1500 zł brutto  do wyżywienia uczestników Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu 

wolnym. Zawody zorganizowane zostaną w dniach 17 – 19 lutego br. na obiektach sportowych 

przy ul. Popiełuszki 6 w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 14 

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

• 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 277, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52 - obręb Wola Serocka), w celu lokalizacji   

telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                              

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), w celu prowadzenia 

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

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                         

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działki ewid. nr: 

195/4, 195/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                       

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285), w celu prowadzenia 

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

nieruchomości na działce ewid. nr 243, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                             

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid.                    

nr 243, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                          

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1), w celu prowadzenia robót 

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

nieruchomości na działce ewid. nr 4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                            

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid.                     

nr 4, 

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

Opole (działka ewid. nr 671), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do działki ewid. nr 343/4, 



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

Opole (działka ewid. nr 671), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 343/4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                                          

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                           

do zasilania działki ewid. nr 188, 

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

Smolanka (działka ewid. nr 289), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 188, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W obręb 

Januszówka (działka ewid. nr 385) w celu budowy przyłącza 

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

ewid. nr 80/1, 

• zmienił w części decyzję nr D.6852.279.2022 z dnia 21.09.2022 r. poprzez 

zmianę w sentencji decyzji zapisu: „…zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3664W – obręb Łęczycki; działki ewid. nr: 336/4, 391/1, oraz 

3624W – obręb Pluty; działki ewid. nr: 50/2, 53/4, 54/2, 55/2, 56/2, 63/2, 82/1, 

83/1, 84/1, 91/1, 96/1, 98/1, 99/3, 100/1, 101/1, 103/3; obręb Podawce -  działka 

ewid. nr 192/2, gm. Paprotnia, w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami” na zapis: „…zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3664W – obręb Pliszki; działki ewid. nr: 146/7, 146/10, 

146/1 oraz obręb Koryciany; działki ewid. nr: 73, 170, 362 gm. Paprotnia,                       

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz                                    

z przyłączami kanalizacji sanitarnej”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

(działki ewid. nr: 669, 308/1 - obręb Nowe Opole, działka ewid. nr 633/2 – obręb 

Wyłazy), w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.310.2022 z dnia 21.12.2022 poprzez 

zmianę zapisu w sentencji decyzji: „na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki ewid. nr: 

366/27, 535) gmina Siedlce, w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 366/25”, na 



zapis: „na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                         

w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki ewid. nr: 326/4, 366/27, 535) 

gmina Siedlce, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 366/25”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 804 - obręb Wodynie), w celu lokalizacji telekomunikacyjnej 

linii  światłowodowej, 

• 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 191/2, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 347 obręb Izdebki Kosny, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr  1221/1 – obręb Dziewule, działka ewid. nr 557 – obręb 

Grodzisk, działka ewid. nr 132 – obręb Zbuczyn), w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działki ewid. nr: 598/9, 526), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 598/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działki ewid. nr: 598/9, 526), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 

kV do zasilenia działki ewid. nr 598/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                            

w miejscowości Żdżar (działki ewid. nr: 455, 300/1 oraz w miejscowości 

Oleksin – działka ewid. nr 165/3), poprzez umieszczenie energetycznej linii 

kablowej SN i  nn wraz z kablem światłowodowym oraz złączami kablowymi, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                          

w miejscowości Żdżar (działki ewid. nr: 455, 300/1 oraz w miejscowości 

Oleksin – działka ewid. nr 165/3), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznej linii kablowej SN i nn wraz z kablem światłowodowym 

oraz łączami kablowymi, 



• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

372) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 347 obręb Skórzec, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 526, 598/9, 198/16) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 598/3. 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z wykorzystania przez gminy                           

z terenu powiatu I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych 

za okres od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z przedłożonym załącznikiem                           

(zał. nr 13). Zarząd zaakceptował projekt aneksu do Porozumienia z dnia 26 października                   

2022 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, zmienionego aneksem z dnia 1 grudnia 2022 r.  

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego                                 

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w ilości 8 m3 w cenie                  

123 zł brutto/m3 (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z:   

• informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 632 ZZ 

Sokołów Podlaski, OS/2023 (zał. nr 16), 

• informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 627 ZZ 

Sokołów Podlaski, OS/2023 (zał. nr 17). 

 

 

 



Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 18): 

• przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy Korczew pług odśnieżny                                              

o nr inwentarzowym II/743-4/4/4/17 i wartości początkowej 10,99 zł oraz 

piaskarko-solarkę o nr inwentarzowym II/743-3/1/4/16 i wartości początkowej 

3244 zł, 

• zdjąć z ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

w/w składniki majątkowe. 

 

Ad. pkt 20 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zakupie materiałów propagujących 

działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów ekologicznych i wtórnych                    

(zał. nr 19). Skutki finansowe – 8000 zł. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 20). 

 

Ad. pkt 22 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ofertę firmy WESTMOR CONSULTING 

z Włocławka ul. Królewiecka 27 jako wykonawcy „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 21). Skutki finansowe:   

19 600 zł netto, 

24 108 zł brutto. 

 

Ad. pkt 23 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                           STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                  /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 


