
Protokół Nr CVIII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 14 kwietnia 2021 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 CVII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

29 marca 2021 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 2021 r. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

6. Zapoznanie z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Siedleckiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021. 

9. Zapoznanie z decyzją nr 88/S/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Wojewody Mazowieckiego 

ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.  

10. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy z T-Mobile Polska S.A. w Warszawie do 

końca czerwca br., zawartej od 29.04.2017 r. do 28.04. 2021 r.  

11. Przyjęcie propozycji ogłoszenia publicznej licytacji drewna. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 



 Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na 2021 r. zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej                         

nr 3661W w miejscowości Męczyn o dł. 500 m w tym chodnika o dł. 170 m, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o przyjęcie do realizacji w br. zadania 

polegającego na remoncie nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 3661W                         

w miejscowości Męczyn wraz z budową chodnika jednostronnego na odcinku 

170 m, 

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 301)                      

w miejscowości Modrzew w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

ewid. 294, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Modrzew (działka 

ewid. nr 301) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 294, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                      

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 728, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości                          

na działce ewid. nr 153/12, 

 Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Zbuczynie w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

ewid. nr 423) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej, 

 Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Zbuczynie w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka 

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

wodociągowej, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił                     

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działki ewid. 



nr: 42/2, 43/2, 44/2) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 44/1, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił                     

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka ewid. 

nr 1085/3) obręb Dąbrówka Wyłazy w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 831, 

 Solartech by Maybatt sp. z o.o. ul. Puławska 543/28 Warszawa w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W obręb Żeliszew Duży 

(działka ewid. nr 437/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza SN, 

  Elektrownia PV 1 sp. z o.o. ul. Puławska 2 Warszawa w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży 

(działka ewid. nr 437/1) w celu budowy przyłącza kablowego SN dla potrzeb 

farmy fotowoltaicznej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 269 obręb 

Pruszyn, 

 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 3603W w miejscowości Kępa (działka 

ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 197/5, 

 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 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka ewid. nr 699) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 655/5, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 655) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 639, 

640/1 obręb Krześlin, 

 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 3634W w miejscowości Wólka 

Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 699/3, 

 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 3651W w miejscowości Olszyc 

Włościański (działka ewid. nr 176) w celu budowy przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 188, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. 

nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 503/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. 

nr 1249/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 503/3, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

WETE Gołaszyn 62E w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 720)                      

w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, 

 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowościach: Grabianów, Białki (działki 

ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu budowy rur osłonowych RHDPE 40 mm, 

kabla światłowodowego, studni telekomunikacyjnej, zasobników kablowych, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie rur HDPE 40, kabla światłowodowego, studni 

telekomunikacyjnej, zasobników kablowych, 

 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowych z przyłączem                       

w miejscowości Ostoje gm. Mordy na działce ewid. nr 214”, 



 FARAD ul. Szkolna 18 Józefów w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 KV w miejscowości Żeliszew 

Duży gmina Kotuń”, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                    

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 441. 

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                         

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2020. 

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa WLKS Nowe Iganie o ufundowanie pucharów dla 

najlepszych zawodniczek i zawodników w organizowanych zawodach Pucharu Polski 

Kadetek i Kadetów, Juniorek i Juniorów w Sumo, które odbędą się 24.04.2021 w hali 

Sportowej Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach. 

15. Rozpatrzenie prośby Klubu Honorowego Dawców Krwi „Kolejarz” w Siedlcach                                          

o dofinansowanie zakupu statuetek i medali dla sponsorów i honorowych dawców krwi,                                

z okazji 60-lecia działalności Klubu w Siedlcach.  

16. Rozpatrzenie prośby o przyznanie środków finansowych na nagrody dla laureatów 

Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bajki robotów”.   

17. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                

w Siedlcach samochodu osobowego marki Dodge Grand Caravan i jego fizyczna 

likwidacja. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CVII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2021 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 2021 r. (zał. nr 1)                                       

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

Rady Powiatu.  

Zarząd Powiatu zobowiązał kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

do składania kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania środków PFRON, ilości 

złożonych wniosków o dofinansowanie rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie,                                          

z uzasadnieniem przyczyny odmowy.   

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                                

2021 – 2024  (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3)                             

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

Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego i nie wniósł uwag (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVIII/298/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 

rozdział 71012 w 2021 (zał. nr 5). 

 

 



Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVIII/299/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 

rozdział 71095 w 2021 (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją nr 88/S/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 

Wojewody Mazowieckiego ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości  - działka nr 42/2 w obrębie Rudnik Mały (wpływ do budżetu 

powiatu w kwocie 1855 zł) (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy do końca czerwca 

br. z T-Mobile Polska S.A. Warszawa ul. Marynarska 12 na dotychczasowych warunkach,                      

tj. na czas określony od dnia 29.04.2017 r. do dnia 30.06.2021 r. (zał. nr 8).  

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję ogłoszenia publicznej licytacji 

drewna, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych -  

przyjmując jako cenę wywoławczą 50% dotychczasowej ceny (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił: 

 rozpatrzyć wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu                                                 

o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania polegającego na 

remoncie drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Męczyn o dł. 500 m                      

w tym chodnika o dł. 170 m, w terminie późniejszym – w lipcu br., 

 rozpatrzyć wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o przyjęcie do 

realizacji w br. zadania polegającego na remoncie nawierzchni brukowej drogi 

powiatowej nr 3661W w miejscowości Męczyn wraz z budową chodnika 

jednostronnego na odcinku 170 m, w terminie późniejszym – w lipcu br., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. 

nr 301) w miejscowości Modrzew w celu prowadzenia robót polegających na 

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



działce ewid. 294 w terminie 15.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                                              

w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 301) poprzez umieszczenie 

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

nr 294 na okres 15.04.2021 r. – 31.12.2051 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 3654W                                      

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 728, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na 

działce ewid. nr 153/12, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                        

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

wodociągowej na okres 14.04.2021 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, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                          

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

polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 14.04.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działki ewid. nr: 42/2, 43/2, 44/2) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy 

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

nr 44/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 1085/3) obręb Dąbrówka Wyłazy w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 831, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W obręb Żeliszew 

Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza SN w terminie 14 – 15.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                           

w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego SN dla potrzeb farmy fotowoltaicznej na okres 14.04.                 

2021 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 indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 269 obręb 

Pruszyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W                    

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 197/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                     

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 655/5, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 655) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 639, 

640/1 obręb Krześlin, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                     

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy 

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

nr 699/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W                            

w miejscowości Olszyc Włościański (działka ewid. nr 176) w celu budowy 

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

nr 188, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                          

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie 

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

nr 503/3 na okres 14.04.2021 r. – 31.12.2051 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 3604W                                        

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 503/3 w terminie 14.04.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                          

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 720) w celu budowy linii 

kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                        

w miejscowościach: Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200)                                      

w celu budowy rur osłonowych RHDPE 40 mm, kabla światłowodowego, studni 

telekomunikacyjnej, zasobników kablowych na okres 14.05.2021 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, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie rur HDPE 40, kabla światłowodowego, studni 

telekomunikacyjnej, zasobników kablowych w terminie 26.04 – 14.05.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowych                

z przyłączem w miejscowości Ostoje gm. Mordy na działce ewid. nr 214”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: Budowa sieci 

elektroenergetycznej SN-15 KV w miejscowości Żeliszew Duży gmina Kotuń”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 



indywidualnego do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy w terminie  

14– 15.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                    

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 441. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2020 (zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 14 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa WLKS Nowe Iganie (zał. nr 12)                                  

jednogłośnie postanowił o ufundowaniu 32 pucharów dla najlepszych zawodniczek                                      

i zawodników w 4 grupach wiekowych w 8 kategoriach wagowych, w organizowanych 

zawodach Pucharu Polski Kadetek i Kadetów, Juniorek i Juniorów w Sumo, które odbędą się 

24.04.2021 w hali Sportowej Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach. Środki finansowe na 

powyższe nagrody – kwota 1300 zł. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Honorowego Dawcy Krwi 

„Kolejarz” w Siedlcach (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł  

zakup pamiątkowych statuetek i medali, które zostaną wręczone podczas obchodów 60 – lecia 

działalności Klubu w dniu 28 listopada 2021 r. 

 

 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyznać środki finansowe w wysokości 

8000 zł na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Bajki dla 

robotów” (zał. nr 14). Konkurs organizowany będzie z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza 



Stanisława Lema i adresowany będzie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Siedleckiego.      

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 15): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach samochodu osobowego Dodge Grand Caravan o nr VIN: 

1D4GP24R15B152446, z wartością początkową 500 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 18 

             Brak wolnych wniosków. 

                                                                                               STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                      /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 

 

 

 


