
Protokół Nr XCVIII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 7 stycznia 2021 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 XCVII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

30 grudnia 2020 r. 

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

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

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

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

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. 

4. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu – stan na dzień 31.12.2020 r.  

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.                

nr 144) obręb Grabianów oraz działka ewid. nr 1062/2 obręb Białki w celu 

budowy linii kablowej światłowodowej FTTH w technologii mikrokanalizacji 

doziemnej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 399, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                       

nr 3618W w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) oraz drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla w celu budowy sieci 

wodociągowej, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2, 

 dot. wygaśnięcia decyzji nr D.6853.1.190.2020 z dnia 16.12.2020 r., 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                       

obręb Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid.                       

nr 477/6, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu                                       

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368/2 w miejscowości Wólka 

Łysowska, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

przebudowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 1226/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1226/2, 

 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 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku na 

działce ewid. nr 435, 

 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 Kotuń (działka 

ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 503/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2, 



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

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 132)             

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do nieruchomości na działce ewid. nr 121/1, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 121/2) 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia. 

6. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCVII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVIII/265/2021 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 

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

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

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

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

Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu Powiatu 

Siedleckiego – wg stanu 31.12.2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) obręb Grabianów oraz działka ewid. nr 1062/2 obręb 



Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH w technologii 

mikrokanalizacji doziemnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 399, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                      

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) oraz drogi powiatowej nr 

3617W w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.190.2020 z dnia 16.12.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                       

obręb Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci 

wodociągowej Ø 110 PE – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki 

ewid. nr 477/6, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368/2 w miejscowości Wólka 

Łysowska w terminie 8.01.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                          

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 1226/2 w terminie 9.01.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                         

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1226/2 na 

okres 9.01.2021 r. – 31.12.2061 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                       

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 435, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                           

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 503/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki 

ewid. nr 121/1 w terminie 15.01.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                             

w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid. nr 121/2) na okres 

15.01.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 6 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                 w/z  S T A R O S T Y 

                                                                                                /-/  Małgorzata Cepek   

                                                                                                          Wicestarosta    

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 


