
Protokół Nr CLXXXIX/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 3 marca 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 CLXXXVIII/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 22 lutego 2023 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 r. 

4. Obliczenie dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek niepublicznych                            

na 2023 r. prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 

wg Metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Siedleckiego. 

5. Rozliczenie budżetu 2023 r. w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji oświatowej. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie trzech wniosków dot. kar pieniężnych z tytułu naruszenia 

obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz w sprawie jednego 

wniosku dotyczącego umorzenia połowy należności i rozłożenia na raty pozostałej 

części za usunięcie z drogi i parkowanie samochodu Honda Civic.  

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                               

w Chlewiskach o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 116 667,00 zł ze 

względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. 

8. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku gromadzącego środki                          

z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 roku przez Powiat Siedlecki. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za 2022 

rok. 

11. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o udział we 

współfinansowaniu zakupu samochodu osobowego segment C – akcja „Sponsoring 

2023”. 



12. Rozpatrzenie wniosku przekazanego przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa                          

i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego o wsparcie humanitarne 

Ukrainy. 

13. Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o ufundowanie nagród laureatom Międzygminnych 

Zawodów Strażackich organizowanych podczas obchodów 120 - lecia OSP w Mordach. 

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                         

i Producentów Mleka w Parzniewie o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców                    

z terenu Powiatu podczas spotkania z hodowcami bydła mlecznego w dniu 6 marca                     

2023 r. 

15. Rozpatrzenie wniosków: 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                      

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2714) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid. nr 1673/1, 

• 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 Pluty 

(działki ewid. nr: 82/1, 63/2), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 317/1, 

• 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 1692/1, 

• 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 (działki ewid. nr 1552), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 1951, 1952, 

• STIMO NET sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego Krosno, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3605W, 3645W 

(działki ewid. nr: 570/2, 570/1, 309/3, 575 obręb Dąbrówka Stany), w celu 



posadowienia słupa telefonicznego, podwieszenie kabla światłowodowego na 

istniejącej podbudowie słupowej, 

• 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 1951, 1952, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary (działki 

ewid. nr: 496/2, 369), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 328/3, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości 

Świniary (działki ewid. nr: 496/2, 369, 328/2), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 328/3, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                      

w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 360/18) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego – działki ewid. nr: 360/16, 360/17, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), w celu 

prowadzenia robót dla budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 129/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działki 

ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), poprzez umieszczenie 

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

129/5, 

• 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 712), w celu prowadzenia robót polegających 

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

na działce ewid. nr 789/9, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 712), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 789/9, 

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 1217) obręb Stok Lacki Folwark w celu przebudowy zjazdu do budynku na 

działce ewid. nr 463/3, 

• 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 3604W w miejscowości 

Trzemuszka (działka ewid. nr 1125), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 656, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. 

nr 939/1 – obręb Myrcha) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  w energię budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 511, 513, 515, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka 

ewid. nr 939/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego  budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 511, 513, 

515, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka ewid. nr 651), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 641, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. 

nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu prowadzenia robót dla budowy 



przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 970, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 970, 

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

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

nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu prowadzenia robót dla budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 651, 

• w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu gminy Siedlce. 

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXVIII/2023 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 22 lutego 2023 r.  

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXIX/531/2023 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 2): 

1. Przyjąć rozliczenie wysokości dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg Metryczki 

subwencji oświatowej na 2023 rok: 

• Szkoła Podstawowa Specjalne przy MOW w Gostchorzy – 1752,90 zł, 

• Sp. LO przy MOW w Gostchorzy                                      – 1552,16 zł, 

• Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Wojnowie   – 1752,90 zł, 



• Sp. LO przy MOW w Wojnowie                                           – 1506,16. 

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość 

dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego 

zgodnie z orzeczeniem. 

• dotacja na ucznia z Zespołem Asporgera - 5947,34 zł 

2. Przyjąć rozliczenie wysokości dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg 

Metryczki subwencji oświatowej na 2023 r.: 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy           – 6260,36 zł, 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie             – 6260,36 zł. 

3. Przyjąć rozliczenie wysokości dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW                           

w wysokości – 3130,18 zł miesięcznie. 

4. Z uwagi na występującą różnicę w naliczeniu  dotacji na 1 ucznia w Sp. LO w Wojnowie 

i Gostchorzy o 46 zł proponuje się ustalenie średniej dotacji dla obu Sp. LO przyjmując 

łączną kwotę dotacji i łączną liczbę uczniów w obu liceach – 1530,06 zł. 

5. Zatwierdzić wysokość dotacji miesięcznie na ucznia/wychowanka w niepublicznych 

szkołach/placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu 

terytorialnego wg Metryczki  subwencji oświatowej na 2023 r. dla:  

• ucznia szkoły podstawowej przy MOW – 1752,90 zł, 

• ucznia liceum ogólnokształcącego przy MOW – 1530,06 zł, 

• wychowanka MOW – 6260,36 zł, 

• wychowanka MOW niedoprowadzonego – 3130,18 zł, 

• ucznia niepełnosprawnego z Zespołem Aspergera – 5947,34 zł. 

6. Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do 

kwot uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO w okresie                        

I półrocza br. 

7. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą 

uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br. 

  

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 3):   

1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w: 

• SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 1291892,00 zł, 

• PPPP w Stoku Lackim w kwocie                                             –   602430,00 zł, 



• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie                –     48058,00 zł, 

• pozostała działalność w kwocie                                                -     11501,00 zł,   

• koszty postępowania sądowego MOW-y w kwocie                 –         600,00 zł, 

w łącznej kwocie                                                                             –  1954481,00 zł. 

2. Zwiększyć plan dotacji dla niepublicznego MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę 

łączną dla wszystkich zadań – 1344583,00 zł ze środków własnych powiatu przyjmując 

za podstawę wielkość liczby danych statystycznych uczniów/wychowanków 

wykazanych w SIO na 30.09.2022 r. w okresie I półrocza. 

 

Ad. pkt 6 

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

• umorzenie w całości należności wynikającej z kary pieniężnej nałożonej decyzją 

administracyjną w kwocie 225 zł i odsetek od zaległości podatkowych naliczonych na 

dzień 3.03.2023 r. w kwocie 14 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 16 zł, 

• umorzenie w całości należności wynikającej z kary pieniężnej nałożonej decyzją 

administracyjną w kwocie 250 zł i odsetek od zaległości podatkowych naliczonych na 

dzień 3.03.2023 r. w kwocie 14 zł, 

• umorzenie w całości należności wynikającej z kary pieniężnej nałożonej decyzją 

administracyjną w kwocie 200 zł i odsetek od zaległości podatkowych naliczonych na 

dzień 3.03.2023 r. w kwocie 41 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 16 zł. 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie połowy należności za usunięcie                                 

i przechowywanie samochodu marki Honda Civic – kwota 6941 zł oraz wyraził zgodę na 

rozłożenie pozostałej należności na raty: 

• 13 rat x 500 zł = 6500 zł 

• 1 rata x 441 zł. 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać dla Domu Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach środki finansowe powyżej 1/12 planu finansowego 

jednostki w kwocie 116 667,00 zł, celem dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2022 r. (zał. nr 5).  

 

 



Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „informację o wykonaniu planu finansowego 

rachunku gromadzącego środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 roku przez Powiat 

Siedlecki” (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                

(zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych 

ze środków PFRON za 2022 rok (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                       

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu dla 

potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 9). Skutki 

finansowe – 45 000 zł. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd zapoznał się z wnioskiem przekazanym przez dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego o wsparcie 

humanitarne Ukrainy (zał. nr 10). 

W 2022 r. Powiat Siedlecki udzielił wsparcia Rejonowi Dubienieckiemu w Ukrainie. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zał. nr 11), 

jednogłośnie postanowił wystąpić z propozycją do Burmistrza aby Międzygminne Zawody 

Strażackie odbyły się pod patronatem Starosty Siedleckiego. Ufundowane zostaną Nagrody 

Starosty Siedleckiego w kwocie: 

• I nagroda - 2000 zł, 

• II nagroda  - 1500 zł, 



• III nagroda - 1000 zł, 

• Wyróżnienie w kwocie 500 zł.   

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił nagrodzić 

dziesięciu najlepszych hodowców z terenu Powiatu Siedleckiego podczas spotkania                                  

z hodowcami bydła mlecznego w dniu 6 marca 2023 r. Na zakup nagród Zarząd przeznaczył 

środki finansowe w wysokości 1000 zł brutto. 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                      

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2714) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid. nr 1673/1, 

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

Pluty (działki ewid. nr: 82/1, 63/2), w celu budowy przyłącza 

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

nr 317/1, 

• 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 

1692/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                     

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

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 

1951, 1952, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3605W, 

3645W (działki ewid. nr: 570/2, 570/1, 309/3, 575 obręb Dąbrówka Stany),                    

w celu posadowienia słupa telefonicznego, podwieszenie kabla 

światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej, 

• 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 1951, 

1952, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W                                               

w miejscowości Świniary (działki ewid. nr: 496/2, 369), poprzez umieszczenie 

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

328/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W                     

w miejscowości Świniary (działki ewid. nr: 496/2, 369, 328/2), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 328/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                      

w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 360/18) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego – działki ewid. nr: 360/16, 360/17, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                       

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), 

w celu prowadzenia robót dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

129/5, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                                        

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 14/4, 13/12, 13/10, 128/1, 129/3), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego  działkę ewid. nr 129/5, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                     

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712), w celu prowadzenia 

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

zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 789/9, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                         

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712), poprzez umieszczenie 

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

789/9, 



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

nr 1217) obręb Stok Lacki Folwark w celu przebudowy zjazdu do budynku na 

działce ewid. nr 463/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                    

w miejscowości Trzemuszka (działka ewid. nr 1125), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 656, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

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

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię budynek 

mieszkalny na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                        

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  budynek 

mieszkalny na działkach ewid. nr: 511, 513, 515, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                        

w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 651), poprzez umieszczenie 

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

641, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działka ewid. nr 1065/1 – obręb Wólka Wiśniewska) w celu prowadzenia 

robót dla budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

w energię budynek mieszkalny na działce ewid. nr 970, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                        

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1), poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  

działkę ewid. nr 970, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu prowadzenia robót dla 

budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego                             

w energię budynek mieszkalny na działce ewid. nr 651, 



• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dotyczący uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy 

Siedlce. 

 

Ad. pkt 16 

             Brak wolnych wniosków. 

 

                                                                                                   STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                          /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


