
Protokół Nr CXI/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 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 CX/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

12 maja 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 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. Przyjęcie „Informacji o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej                          

za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. w Powiecie Siedleckim”. 

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia w całości należności za usunięcie z drogi                                  

i parkowanie samochodu marki Ford Mustang, nr rej. WD 40339. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

9. Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego do działki położonej                           

w obrębie Koszewnica gmina Kotuń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 875/1 o powierzchni 0,0098 ha. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie braku drzewa wskazanego do wycinki w ramach prowadzonej 

inwestycji, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki 



ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn       

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 366/23, 366/24, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) w celu prowadzenia robót 

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

ewid. nr: 366/23, 366/24, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka 

ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz                             

ze złączem kablowym, 

 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) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 137/3, 

 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 405/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu budowy sieci przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, 

 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1438) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego, 



 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu budowy sieci przyłącza kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej,  

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała poprzez 

umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka                          

do nieruchomości nr ewid. 198/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3618W 

(działka ewid. nr 445) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 336/2 

obręb Rzeszotków, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Ługi Rętki 

(działka ewid. nr 253/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                          

do zasilania nieruchomości na działkach ewid. nr: 253/6, 253/7, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. nr 292) obręb Kisielany 

Żmichy w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

telekomunikacyjnej światłowodowej napowietrznej na istniejącej podbudowie 

słupowej, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. nr 292) obręb 

Kisielany Żmichy poprzez umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała                     

w celu usunięcia awarii linii światłowodowej, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 215/4 

obręb Pruszynek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 596/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/1 

obręb Kępa, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Skórzec w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie dwóch 

zjazdów indywidualnych do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 21/8         

w miejscowości Skórzec, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

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

prac porządkowych związanych z zajęciem pasa drogowego w celu budowy 

kanalizacji światłowodowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

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

do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2, 

 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, nr 458 – obręb Gostchorz) 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) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej,                         

 PWiK ul. Leśna 8 Siedlce w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Purzec, gm. Siedlce (działka 

ewid. nr 759/3)”, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. nr 

1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 – obręb Łęcznowola) 

w celu budowy przyłączy kablowych w technologii światłowodowej,                         



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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. nr 

1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 – obręb Łęcznowola) 

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Joachimów (działka 

ewid. nr 78) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 77, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W (działka 

ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 39 obręb 

Ujrzanów, 

 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 3650W w miejscowości Rudnik Duży 

(działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 396, 

 Wójta Gminy Suchożebry w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów gm. 

Suchożebry”, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 78)                                          

w miejscowości Joachimów w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza, 

 uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości 

Tchórzew, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale do nieruchomości nr ewid. 108, 

 firmy Multiconsulat sp. z o.o. o uzgodnienie rozwiązań projektowych 

przebudowy dróg powiatowych nr: 3633W, 3638W, 3640W. 

11. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o przyznanie dotacji i przekazanie 

zadania dla Gminy związanego z letnim utrzymaniem poboczy i rowów przy drogach 

powiatowych.         



12. Przyjęcie: 

 informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2020 r., 

 sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”                            

w 2020 r., 

 informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2020 r., 

 informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim                                 

w okresie 2020/2021, 

 informacji na temat przeprowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie 

Powiatowym i Jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

 informacji na temat projektów arkuszy organizacji szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2021/2022, 

 informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

13. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody dyrektorowi Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach. 

14. Rozpatrzenie prośby Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych dla 

laureatów Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN organizowanego 6 czerwca br.         

w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. 

15. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego o pomoc w ufundowaniu sztandaru i jego akcesoriów dla Związku           

w Siedlcach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 r.  

17. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu osobowego marki Volvo V40 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 CX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 12 maja 2021 r. 

 

 Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXI/314/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 1). 

 

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 jednogłośnie przyjął „Informację o finansowaniu oświaty                                           

i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. w Powiecie 

Siedleckim” (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 7 

       Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym umorzenia w całości należności 

za usunięcie z drogi i parkowanie samochodu marki Ford Mustang, nr rej. WD 40339                              

(zał. nr 5). Zarząd stoi na stanowisku, aby jeśli zainteresowany wpłaci do 31 lipca br. kwotę 

7000 zł, pozostała kwota do zapłacenia zostanie umorzona. 

 

 

 



Ad. pkt 8 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXI/315/2021 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego do działki położonej w obrębie Koszewnica gmina Kotuń, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 875/1 o powierzchni 0,0098 ha (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił: 

 z uwagi na znikomą wartość drewna, odstąpić od zgłoszenia na Policję 

kradzieży drzewa i egzekwowania przekazania dłużycy przez wykonawcę robót, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                          

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie 

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

nr 91/5 na okres 26.05.2021 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 3633W                                          

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działkach ewid. nr: 366/23, 366/24 na okres 26.05.2021 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 3633W                                              

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) w celu 

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

do zasilania działek ewid. nr: 366/23, 366/24 w terminie 26.05.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                      

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

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem 

kablowym w terminie 26.05.2021 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 Kol. (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na okres 26.05.     

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 3632W                                         

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 137/3, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 26.05.    

2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                                

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu budowy sieci 

przyłącza kanalizacji sanitarnej na okres 26.05.2021 r. – 31.12.2041 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 3615W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza 

wodociągowego w terminie 26.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu budowy sieci przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na okres 26.05.2021 r. – 



31.12.2041 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 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 3.06.2021 r., ustalił opłatę                             

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej 

na okres 3.06.2021 r. – 31.12.2031 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                                       

z drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka do nieruchomości                      

nr ewid. 198/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3618W 

(działka ewid. nr 445) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 336/2 

obręb Rzeszotków, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn                 

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działkach ewid. nr: 253/6, 253/7, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. 

nr 292) obręb Kisielany Żmichy w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie linii telekomunikacyjnej światłowodowej napowietrznej na istniejącej 

podbudowie słupowej w terminie 27.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. 

nr 292) obręb Kisielany Żmichy poprzez umieszczenie napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 27.05.2021 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, 

 określił warunki zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb 

Strzała (działka ewid. nr 361) w celu usunięcia awarii linii światłowodowej, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 215/4 

obręb Pruszynek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 596/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/1 

obręb Kępa, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                             

w miejscowości Skórzec w celu prowadzenia robót polegających                                          

na przebudowie dwóch zjazdów indywidualnych do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 21/8 w miejscowości Skórzec w terminie 26.05.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 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 

prac porządkowych związanych z zajęciem pasa drogowego w celu budowy 

kanalizacji światłowodowej w terminie 17.05.2021 r. – 26.05.2021 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 Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy sieci przyłącza 

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,                         

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,                         

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                            

w miejscowości Purzec, gm. Siedlce (działka ewid. nr 759/3)”, w zakresie 

objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2021 z dnia 

16.02.2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750 obręb Zbuczyn, działka ewid. nr 563 obręb Grodzisk, 



działka ewid. nr 338/4 obręb Łęcznowola) w celu budowy przyłączy kablowych 

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 – 

obręb Łęcznowola) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                            

w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 78) poprzez umieszczenie 

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

nr 77 na okres 30.06.2021 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 lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W 

(działka ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 39 

obręb Ujrzanów, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                        

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 396, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brzozów gm. Suchożebry”, w zakresie objętym 

decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.14.2020 z dnia 29.01.                          

2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 78) w miejscowości Joachimów w celu prowadzenia robót polegających                      

na budowie energetycznego przyłącza w terminie 30.06.2021 r., ustalił opłatę            

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej                    

na budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z uzbrojeniem 

terenu i urządzeniami budowlanymi oraz zbiornika na gaz płynny, do realizacji 

na działce ewid. nr 421/3 w miejscowości Tchórzew, 



 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                         

z drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale do nieruchomości                     

nr ewid. 108, 

 pozytywnie zaopiniował projekt przebudowy dróg powiatowych nr: 3633W, 

3638W, 3640W związany z realizacją inwestycji pn.”Projekt i budowa 

autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec – węzeł 

„Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 561 + 440 do km 580 + 190                              

z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Przesmyki o przyznanie 

dotacji i przekazanie zadania dla Gminy związanego z letnim utrzymaniem poboczy i rowów 

przy drogach powiatowych (zał. nr 9). Zarząd stoi na stanowisku, aby Wójt Gminy Przesmyki 

dostarczył propozycję cenową usługi. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania ofert 

cenowych powyższej usługi od kilku innych usługodawców.    

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim                          

w okresie 2020/2021 (zał. nr 10), 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”                        

w 2020 r. (zał. nr 11), 

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

Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął również: 

 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2020 r.               

(zał. nr 12), 

 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu siedleckiego w 2020 r. (zał. nr 13), 

 informację na temat przeprowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie 

Powiatowym i Jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. nr 14), 



 informację na temat projektów arkuszy organizacji szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2021/2022 

(zał. nr 15), 

 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 16). 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

      

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Starosty i Komisji 

Rewizyjnej i postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach, w wysokości 12,0% sumy przyznanego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w 2020 r. (zał. nr 17).   

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu pucharów i nagród 

rzeczowych, za kwotę 2000 zł brutto laureatom III Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN 

(zał. nr 18). Turniej zorganizowany zostanie w dniu 6 czerwca br. w hali sportowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Rejonowego w Siedlcach 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (zał. nr 19), jednogłośnie postanowił dofinansować 

kwotą do 1000 zł zakup akcesoriów do sztandaru dla Związku.  

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXI/316/2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego                               

w 2021 r. (zał. nr 20).  

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 21): 



 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo V40 nr rej. WSI 9H34,                                     

z wartością początkową 350 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 

             Radny Edward Kokoszka zgłosił wniosek, aby w ramach gwarancji dokonać naprawy 

pobocza przy drodze powiatowej Skórzec - Gołąbek. Zarząd zaakceptował wniosek. 

 

                                                                  STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


