
Protokół Nr CX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 maja 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 CIX/I2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

28 kwietnia 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2020”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                                     

w Chlewiskach za 2020 rok.  

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                   

z wykonania budżetu za 2020 rok. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu                                  

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu                         

o stanie Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach nieruchomości położonej w obrębie Woli Suchożebrskiej. 

11. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu, według stanu na 4.05.2021 r. 

12. Rozpatrzenie wniosku dot. odszkodowania za naniesienia (ogrodzenie, nasadzenia) na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 598/9 o pow. 0,1618 ha 

położonej w obrębie Stok Lacki. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie powiatu węgrowskiego. 

16. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W                                   

w miejscowościach: Grodzisk, Dziewule, 

 o przedłużenie budowanego chodnika ewentualnie samych krawężników 

wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zaliwie Szpinki do posesji nr 36 – 

obręb Zaliwie Piegawki, 

 „DOMY I DACHY” sp. z o.o. ul. Piaskowa 27 Żelków Kol. w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działki ewid. nr: 669, 308/3) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W 

(działka ewid. nr 89) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 96/2 obręb 

Kamianki Wańki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648 obręb 

Mordy Kolonia, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W (działki ewid. nr: 100/1, 63/2, 

55/2) w miejscowości Pluty w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Pluty (działki ewid. nr: 

100/1, 63/2, 55/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1, 

 PPUH „GAW-BUD” ul. Ogrodowa 3 Łosice w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Majątek (działka ewid. nr 

1044/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej, 



 Kranz-Gaz ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665),  w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, 

 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                              

w miejscowości Łączka (działka ewid. nr 697/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 189/6, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami,                         

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 

(działka ewid. nr 435) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 526, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 

(działka ewid. nr 435) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 526, 

 PWiK ul. Leśna 8 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy sieci 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 „HYDRA” Żelków Kol. ul. Swoboda 43 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Domanickiej                                

w Siedlcach, 



 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W na działkę ewid. nr 831                             

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, gmina Skórzec”, 

 Gminy Korczew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3917W obręb Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 376, 

377/1 obręb Żuków, 

 NEA NET Siedlce ul. Brzeska 97a w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu 

budowy kabla światłowodowego, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 

1708/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 931/2, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1)                    

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1177/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 80/3 obręb 

Joachimów, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                              

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1385/6, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 551) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578 obręb 

Nakory, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 



Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV do nieruchomości – działki ewid. nr: 441, 437/1, 439/1, 439/2, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 

515 – obręb Tworki, 458 – obręb Gostchorz, 1024, 833 – obręb Łupiny, 283/1 – 

obręb Daćbogi) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej,                         

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 

515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz, nr: 1024, 833 – obręb Łupiny, 

283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej.                         

17. Zapoznanie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                               

nr 258/DS./2021 z dnia 5.05.2021 r. 

18. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego udostepnienia nieruchomości – działki nr 1588/2                     

o pow. 13,6763 ha, położonej w miejscowości Wola Suchożebrska, na potrzeby                          

21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2021 roku. 

20. Rozpatrzenie prośby Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie                                     

o ufundowanie 35 pucharów dla najlepszych zawodniczek i zawodników, laureatów 

Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów, 

które odbędą się w dniach 13 – 16 maja br. w Siedlcach.   

21. Zapoznanie z odpowiedzią dyrektora MKS POGOŃ Siedlce na zapytanie radnego 

Powiatu skierowane na sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 kwietnia br. 

22. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CIX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/306/2021 w sprawie przedłożenia 

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2020” (zał. nr 1) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu, celem zatwierdzenia. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/307/2021 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom 

Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2020 rok (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (zał. nr 3) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok (zał. nr 4)                                      

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

Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/308/2021 w sprawie 

przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach „Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2020 

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

 

 



Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/309/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach działki nr 1588/2 o powierzchni 13,6763 ha, 

położonej w obrębie Wola Suchożebrska gmina Suchożebry, z wartością 

początkową brutto 459 000 zł. 

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyjęciu ewidencji nieruchomości zasobu 

powiatu wg stanu na 4.05.2021 r. (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu po zapoznaniu z wnioskiem dot. odszkodowania za naniesienia 

(ogrodzenie, nasadzenia) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

598/9 o pow. 0,1618 ha położonej w obrębie Stok Lacki (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił 

aby Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podjął działania celem uzyskania od 

byłych właścicieli działki propozycji rozwiązania sprawy.  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/310/2021 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/311/2021 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 12). 

 

 

 



Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/312/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu 

węgrowskiego (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił: 

 po zapoznaniu z koncepcją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

3656W w miejscowościach: Grodzisk, Dziewule, należy podjąć negocjacje                    

w sprawie ceny gruntu pod budowę chodnika, 

 zapoznał się z wnioskiem o przedłużenie budowanego chodnika ewentualnie 

samych krawężników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zaliwie 

Szpinki do posesji nr 36 – obręb Zaliwie Piegawki. Ostateczna decyzja                           

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 308/3) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W 

(działka ewid. nr 89) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 96/2 obręb 

Kamianki Wańki, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648 obręb 

Mordy Kolonia, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W (działki ewid. 

nr: 100/1, 63/2, 55/2) w miejscowości Pluty w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza w terminie 14.05.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W                                            

w miejscowości Pluty (działki ewid. nr: 100/1, 63/2, 55/2) poprzez umieszczenie 

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

nr 55/1 na okres 14.05.2021 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 3667W                                           

w miejscowości Krzesk Majątek (działka ewid. nr 1044/1), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 

17.05.2021 r. – 15.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                           

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665),  w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie 26.05.2021 r. – 8.06.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia wraz z przyłączami na okres 26.05.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                              

w miejscowości Łączka (działka ewid. nr 697/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 189/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,                         

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                           

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) poprzez umieszczenie 

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

526  na okres 13.05.2021 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 3653W                                         

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) w celu prowadzenia 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 526 w terminie 13.05.2021 r., 



ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                             

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy sieci przyłącza 

kanalizacji sanitarnej na okres 17.05.2021 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 3635W                                           

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji 

Uzdatniania Wody przy ul. Domanickiej w Siedlcach w terminie 17.05.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3606W na działkę ewid. nr 831 w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy, gmina Skórzec”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W obręb 

Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 376, 

377/1 obręb Żuków, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kabla 

światłowodowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                          

w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 931/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 1177/4, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 80/3 obręb 

Joachimów, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                              

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1385/6, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 551) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578 obręb 

Nakory, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

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

0,4 kV do nieruchomości – działki ewid. nr: 441, 437/1, 439/1, 439/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, 458 – obręb Gostchorz, 1024, 833 – obręb 

Łupiny, 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej,                         

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, 458 – obręb Gostchorz, 1024, 833 – obręb 

Łupiny, 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy kanalizacji kablowej                                 

w technologii światłowodowej.                         

 

Ad. pkt 17 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków nr 258/DS./2021 z dnia 5.05.2021 r., pozwalającą na prowadzenie badań 

archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi prowadzonym 

podczas budowy sieci gazowej PE średniego ciśnienia w miejscowości Korczew (zał. nr 15).  

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udostepnienie w okresie 8 – 18 czerwca 

br. nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 1588/2 o powierzchni 13,6763 ha, na potrzeby 21 Batalionu 

Dowodzenia w Rzeszowie, celem zakwaterowania przejściowego w ramach ćwiczeń 

DRAGON 21 (zał. nr 16).  



Ad. pkt 19 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CX/313/2021 w sprawie wyboru ofert 

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 20 

          Zarząd Powiatu (przy dwóch głosach za, radni: Grzegorz Miezianko, Edward 

Kokoszka; pozostali członkowie Zarządu wstrzymali się od głosu) postanowił o ufundowaniu 

za kwotę 1100 zł, 35 pucharów dla najlepszych zawodniczek i zawodników, laureatów 

Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów, które 

odbędą się w dniach 13 – 16 maja br. w Siedlcach (zał. nr 18).   

 

Ad. pkt 21 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią dyrektora MKS POGOŃ Siedlce na 

zapytanie radnego Powiatu skierowane na sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu                                     

23 kwietnia br. (zał. nr 19) i postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 22 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                               /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


