
Protokół Nr LXIX/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

      w dniu 22 kwietnia 2020 r.                                                    

 
Osobiście w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: 

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki  oraz  

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, a także Pelagia Piątek – 

Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu.  

Członek Zarządu - Kazimierz Prochenka uczestniczył w posiedzeniu Zarządu w trybie 

zdalnym. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXVIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

8 kwietnia 2020 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                                  

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 

5. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków na zadania inwestycyjne. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 992/1 

w miejscowości Kotuń, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                       

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 22/2, 22/3, 

 DOMTEL TELECOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce (działka ewid. nr 665) 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej, 



 DOMTEL TELECOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce (działka ewid. nr 665) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej – linia światłowodowa, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 698/4, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

698/4, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid. 

nr 329/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

261, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid. 

nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 261, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 144/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 144/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/1                          

w miejscowości Wola Serocka, 



 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 478/2, 

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

powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475)                            

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 478/2, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 

348, 173/1) poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia                       

do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 173/5, 170/8, 

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

powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 

348, 173/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

średniego ciśnienia do działek ewid. nr: 173/5, 170/8,  

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 2050W obręb Sobicze (działka ewid. nr 382) w celu 

budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowościach: Pruszyn, 

Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV  - modernizacja linii, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowościach: Pruszyn, 

Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. 

 dot. ofert składanych przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą                        

w Wodyniach, 

 Wójta Gminy Domanice o wyrażenie zgody na wykorzystanie w kolejnym 

sezonie zimowym zakupionego paliwa w ilości 593 l, 



 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                       

z drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę 

ewid. nr 238, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1750) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1507/7, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1750), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

1507/7, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę ewid. nr 392, 

 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 3659W w miejscowości Bojmie (działka 

ewid. nr 491) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem 

kablowym dla potrzeb zasilania oświetlenia ulicznego, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) 

poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 321/3, 321/4,  

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

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

do działek ewid. nr: 321/3, 321/4,  

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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 89/1,  



 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr  89/1,  

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

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 225/4, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr  225/4,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 52) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/2 w miejscowości                             

Wola Serocka, 

 Biuro projektowo-Konsultingowe „Mosty” o uzgodnienie koncepcji 

projektowej branży mostowej dla zadania: opracowanie dokumentacji 

projektowej – rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W                                          

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami 

zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu komputerów i oprogramowania. 

10. Przyjęcie informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2019 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia w związku z realizacją Modułu 

III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu 



wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia 

zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXVIII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 8 kwietnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                          

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 1)                             

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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIX/164/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwiększyć środki na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie, Etap I-Budowa 

budynku głównego” – o kwotę 330 000 zł brutto (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 992/1 

w miejscowości Kotuń, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                       

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 22/2, 22/3, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej na okres 11.05.2020 r. – 31.12.2030 r., ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce 

(działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie                           

10-13.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                          

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

698/4 na okres 23.04.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                             

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 698/4 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                           

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 261 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę                   

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                          

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 261 na 

okres 23.04.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                          

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                    

nr 144/4 na okres 23.04.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                         

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

na działce ewid. nr 144/4 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/1                           

w miejscowości Wola Serocka, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                         

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                     

nr 478/2 na okres 23.04.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                          

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

478/2 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 348, 173/1) poprzez 



umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 173/5, 170/8 na okres 23.04.2020 r. – 

31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                           

w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 348, 173/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

do działek ewid. nr: 173/5, 170/8 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W obręb Sobicze 

(działka ewid. nr 382) w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV  - modernizacja linii na 

okres 8.05.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                             

w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140)                        

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, 

 zaprosić na kolejne posiedzenie prezesa Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach celem przedstawienia wyników 

finansowych Spółdzielni za ostatnie trzy lata, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Domanice na wykorzystanie w kolejnym sezonie 

zimowym zakupionego przez Gminę paliwa w ilości 593 litry. Zarząd 

zobowiązał Gminę do rozliczenia zakupionego paliwa do końca 2020 r., 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę ewid.                      

nr 238, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                                           

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                     

nr 1507/7 na okres 23.04.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 



zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                                               

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 1507/7 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę ewid. nr 392, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                       

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla potrzeb zasilania 

oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                              

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie dwóch 

przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 321/3, 321/4 na okres 29.04.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działek ewid. nr: 

321/3, 321/4 w terminie 29.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                            

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.        

nr 89/1 w terminie 29.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                              

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. 



nr  89/1 na okres 29.04.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec  (działka ewid. nr 225/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

225/4 w terminie 29.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                             

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2) poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr  225/4 na okres 29.04.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,   

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 

52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/2 w miejscowości Wola 

Serocka, określając parametry techniczne, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową dla zadania: opracowanie 

dokumentacji projektowej – rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W 

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek Kownaciska. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIX/165/2020 w sprawie 

upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIX/166/2020 w sprawie 

przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 6). 

 

 

 



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup komputerów i oprogramowania 

wg załącznika nr 7. Skutki finansowe – 50874,60 zł.  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z działalności Biura Powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiat. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIX/167/2020 w sprawie udzielenia 

upoważnienia w związku z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIX/168/2020 w sprawie ustalenia 

zasad oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na 

podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

           Brak wolnych wniosków.   

                                                                                                              STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                      /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


