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Protokół Nr CXIV/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 23 czerwca 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 CXIII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                

w dniu 14 czerwca 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r.  

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 

2031” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 

Uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r.                    

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zdania publicznego w 2021 roku.  

10. Rozpatrzenie wniosku Radnego Mariana Sekulskiego złożonego na Sesji w dniu                    

23 kwietnia 2021 r. dotyczącego rozważenia możliwości zwrócenia się o wykonanie 

zabezpieczenia stawu, który niszczy drogę powiatową nr 3654W Kaczory- Łupiny- 

Domanice. 
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11. Rozpatrzenie wniosku Radnego Sławomira Piotrowskiego złożonego na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2021 r. o przeprowadzenie audytu                               

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

12. Rozpatrzenie prośby Zespołu Oświatowego w Mokobodach o wsparcie realizacji 

programu edukacyjno-wychowawczego „Bezpieczne wakacje” skierowanego do 

uczniów klasy 1b Zespołu Oświatowego w Mokobodach oraz przekazanie gadżetów 

promocyjnych Powiatu Siedleckiego dla uczestników programu. 

13. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze 

nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie 

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu 

siedleckiego. 

14. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z Parafią pw. Św. 

Teresy o dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach 

projektu „Wakacje z Bogiem”, które odbędą się w dniach 28.06.2021 r. – 03.07.2021 r. 

w Gródku nad Bugiem. 

15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności za usunięcie z drogi                  

i parkowanie motocykla marki Alfa. 

16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nałożonych kar 

za niedopełnienie obowiązku informacyjnego o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz umorzeniu 

należnych odsetek i kosztów upomnienia.  

17. Rozpatrzenie wniosku Gminy Przesmyki w sprawie przejęcia zadania letnie utrzymanie 

dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych. 

18. Rozpatrzenie wniosku Biura Projektów i Realizacji Inwestycji MProjekt                                    

o uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla odwodnienia drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Domanice. 

19. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za odbudowę 

ogrodzenia oraz nasadzenia zlokalizowane na działce nr ewid. 598/9 w miejscowości 

Stok Lacki przy drodze powiatowej nr 3633W (ul Gryczna). 

20. Rozpatrzenie wniosków: 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu, którego wystąpiła firma Usługi 

Techniczno-Handlowe ”TASTA” Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka nr ewid. 535) w miejscowości Stok 

Lacki, gm. Siedlce, w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do 

nieruchomości działka nr ewid. 326/7, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W (działka nr 

ewid. 915) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 656 w miejscowości 

Krześlin, gm. Suchożebry, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W (działka 

nr ewid. 80) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 24/1 w miejscowości 

Krześlinek, gm. Suchożebry, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 475/1 w miejscowości 

Gostchorz, 1593, 920/2, 1594/1 – w miejscowości Okniny), gm. Wiśniew w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                           

z przyłączami, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 140), gm. 

Paprotnia w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 170/3,  

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 140), gm. Paprotnia poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na 

działce nr ewid. 170/3, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn ul. Klonowa do nieruchomości nr ewid. 1724, 1017/4 (droga gminna), 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W (działka 

nr ewid. 1065/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 893/1                                      

w miejscowości Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3653W  w miejscowości Trzciniec, gm. Skórzec (działka nr ewid. 647) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4kV zasilającego budynek mieszkalny na 

działce nr 488, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ewid. 207) w miejscowości 
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Choja, gm. Zbuczyn w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej światłowodowej 

doziemnej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3650W (działka 

nr ewid. 602) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 396 w miejscowości 

Rudnik Duży, gm. Wodynie, 

 Wójta Gminy Mokobody w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej                         

nr 3662W w miejscowości Mokobody oświetlenia ulicznego, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

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

Rakowiec, gm. Siedlce w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej 

światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości działek 339, 305, 304, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ewid. 503, 225/2, 259/7, 261/2, 

264/2, 228/2, 229/4, 227/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/4, 236/6, 236/2 

w miejscowości Rakowiec oraz 665 w miejscowości Wołyńce), gm. Siedlce w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                      

z przyłączami, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży, gmina Kotuń (działka nr ewid. 437/1) 

poprzez umieszczenie słupa linii SN 15 kV oraz odcinka linii kablowej SN 15 kV 

dla potrzeb elektrowni fotowoltaicznej, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FARAD Józefów w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3602 w miejscowości Żeliszew Duży (działka nr 

ewid. 437/1), gm. Kotuń w celu budowy słupa linii SN 15kV oraz linii kablowej SN 

15 kV dla potrzeb elektrowni fotowoltaicznej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, ul. Kolejowa, gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, ul. Kolejowa, gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/4, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W (działka 

nr ewid. 543) w miejscowości Stok Lacki-Folwark, ul. Pałacowa do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ewid. 445/7 w miejscowości Stok Lacki–Folwark,                                

ul Pałacowa, gm. Siedlce, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3675W (działka 

nr ewid. 150/3) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 142/1                                            

w miejscowości Czarnowąż, gmina Kotuń, 

 Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU” Pruszynek w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W  w miejscowości Golice i Golice-Kolonia 

(działka nr ewid. 699/1 w miejscowości Golice i 132 w miejscowości Golice-

Kolonia), gm. Siedlce w celu budowy kanalizacji sanitarnej, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ewid. 665) w miejscowości 

Wołyńce, gm. Siedlce w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej 

światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości działek 250/1, 714/1, 

714/3, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 1221/1 w miejscowości 

Dziewule), gm. Zbuczyn w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 1221/1 w miejscowości 

Dziewule), gm. Zbuczyn w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej 

światłowodowej (doziemnej i napowietrznej), 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin w imieniu, którego wystąpił ELMAZ Usługi 

Elektryczne Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3610W (działki nr ewid. 87, 43/7) w miejscowości Błogoszcz, gm. Siedlce                 

w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość stanowiącą działkę nr ewid. 98/1, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 137/3), 
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 Mont Gaz Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działka nr ewid. 140), gm. Siedlce w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka nr ewid. 137/3), 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W (działka 

nr ewid. 236) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 454 w miejscowości 

Kownaciska, gm. Suchożebry, 

 Mont Gaz Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 69), gm. Mokobody w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia 

zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 70/2), 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 69), gm. 

Mokobody w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka nr ewid. 70/2), 

 Mont Gaz Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 87), gm. Siedlce w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka nr ewid. 147/8), 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 87), gm. Siedlce 

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 147/8), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowe nr 3606W (działka nr ewid. 

1085/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 831 w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy, gm. Siedlce, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin w imieniu, którego wystąpił ELMAZ Usługi 

Elektryczne Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3659W (działka nr ewid. 589/1) w miejscowości Kępa, gm. Kotuń w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ewid. 44, 
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 Wójta Gminy Kotuń o bezpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kotuń destruktu 

asfaltowego w ilości 500 ton z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg 

gminnych, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. Warszawa w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3654W (działka nr ewid. 833, 1024) w miejscowości Łupiny oraz 

drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ewid. 712/9 w miejscowości Mroczki, 283/1 

w miejscowości Daćbogi, 400/2 w miejscowości Pluty), gm. Wiśniew poprzez 

umieszczenie kanalizacji światłowodowej kablowej, 

 KROBE Międzyrzec Podlaski w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3654W (działka nr ewid. 833, 1024 w miejscowości Łupiny) oraz drogi 

powiatowej nr 3655W (działka nr ewid. 712/9 w miejscowości Mroczki, 283/1                           

w miejscowości Daćbogi, 400/2 w miejscowości Pluty), gm. Wiśniew w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji światłowodowej kablowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka nr ewid. 

804) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 830                                  

w miejscowości Wodynie, gm. Wodynie.  

21. Wolne wnioski. 

 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXIII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w Siedlcach  w dniu 14 czerwca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIV/323/2021 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu  podczas obrad w tym punkcie zaprosił Panią Annę Gugałę 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na posiedzenie Zarządu. 
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Zarząd Powiatu przy jednym głosie „przeciw” podjął uchwałę Nr CXIV/324/2021                                 

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 2).  

Szczegółowy opis przebiegu obrad w tym punkcie stanowi załącznik do niniejszego protokołu, 

który jest wyłączony z jawności publikacji w BIP i z dostępu do informacji publicznej w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Ad. pkt 5 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIV/325/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                 

w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Nr CXIV/326/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                     

w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIV/327/2021 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały Rady Powiatu w 

Siedlcach w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2031” do Wydziału Promocji i Rozwoju celem 

zweryfikowania zasad tworzenia ww. Strategii. (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIV/328/2021 w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu 

Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku (zał. nr 7). 
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Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Radnego Mariana Sekulskiego (zał. nr 8) 

jednogłośnie postanowił nie występować do właścicielki o wykonanie zabezpieczenia stawu, 

który niszczy drogę powiatową nr 3654W Kaczory- Łupiny - Domanice. Zarząd Powiatu 

rozważy ujęcie w budżecie na 2022 rok rozbudowy ww. drogi wraz z uregulowaniem jej stanu 

prawnego. 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Radnego Sławomira Piotrowskiego (zał. nr 8) 

jednogłośnie postanowił o nie przeprowadzaniu audytu w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach. Audyt w PCPR w Siedlcach był przeprowadzony w dniach 12-13 

listopada 2019 r. pn. „Ocena funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Siedlcach”. 

 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zespołu Oświatowego w Mokobodach o wsparcie 

realizacji programu edukacyjno-wychowawczego „Bezpieczne wakacje” skierowanego do 

uczniów klasy 1b Zespołu Oświatowego w Mokobodach oraz przekazanie gadżetów 

promocyjnych Powiatu Siedleckiego dla uczestników programu (zał. nr 9) jednogłośnie 

postanowił przekazać gadżety promocyjne Powiatu Siedleckiego w równowartości kwoty 

1 000 zł. 

 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na 

terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz                      

z Parafią pw. Św. Teresy o dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego 

w ramach projektu „Wakacje z Bogiem”, które odbędą się w dniach 28.06.2021 r. – 03.07.              

2021 r. w Gródku nad Bugiem (zał. nr 11) jednogłośnie postanowił dofinansować ww. projekt 

w kwocie 2 000 zł brutto. 
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Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności za 

usunięcie z drogi i parkowanie motocykla marki Alfa Nr VIN LD5TCBPA6BD000324 (zał. nr 

12) jednogłośnie postanowił rozłożyć na raty należność główną w wysokości 8.281,00 zł wraz 

z należnymi na dzień 16 czerwca 2021 r. odsetkami w kwocie 221,07 zł oraz kosztami 

upomnienia w kwocie 11,60 zł. 

Ogółem kwota – 8 513,67 zł :        - 21 rat   x   400 zł 

                  - 1 rata   x   113,67 zł  

Płatne do dnia 15-go każdego miesiąca. 

 

Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu 

nałożonych kar za niedopełnienie obowiązku informacyjnego o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz 

umorzeniu należnych odsetek i kosztów upomnienia (zał. nr 13) jednogłośnie postanowił 

rozłożyć na raty należność główną w wysokości 8.975,00 zł wraz z należnymi na dzień 23 

czerwca 2021 r. odsetkami w kwocie 123,66 zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 11,60 zł. 

Ogółem kwota 9 110,26 zł:  -22 raty  x   400,00 zł 

     - 1 rata    x   310,26 zł  

Płatne do dnia 15-go każdego miesiąca. 

 

Ad. pkt 17 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Gminy Przesmyki w sprawie przejęcia zadania 

letnie utrzymanie dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych (zał. nr 14) jednogłośnie 

postanowił zaproponować Gminie Przesmyki kwotę 60 zł/1 km koszenia poboczy, z uwagi na 

fakt, iż pierwsze koszenie zostało wykonane sprzętem własnym przez pracowników Wydziału 

Dróg. 

 

Ad. pkt 18 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Biura Projektów i Realizacji Inwestycji MProjekt 

(zał. nr 15) jednogłośnie pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla 

odwodnienia drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Domanice. 

 

 



str. 11 
 

Ad. pkt 19 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek (zał. nr 16) w sprawie ustalenia wysokości 

odszkodowania za odbudowę ogrodzenia oraz nasadzenia zlokalizowane na działce nr ewid. 

598/9 w miejscowości Stok Lacki przy drodze powiatowej nr 3633W (ul Gryczna) jednogłośnie 

postanowił nie wyrażać zgody na propozycję posadowienia urządzeń związanych z drogą za 

ogrodzeniem nieruchomości nr ewid. 598/9 w miejscowości Stok Lacki (ul. Gryczna). 

Jednocześnie zobowiązał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do ponownego 

sporządzenia pisma do wnioskodawców z prośbą o zaproponowanie wysokości odszkodowania 

za odbudowanie ogrodzenia i nasadzeń zlokalizowanych na działce nr ewid. 598/9                                       

w miejscowości Stok Lacki. 

 

Ad. pkt 20 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił:   

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                        

w miejscowości Stok Lacki ( działka nr ewid. 535), gm. Siedlce w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości stanowiącej działkę                       

nr ewid. 326/7, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W (działka 

nr ewid. 915) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 656 w miejscowości 

Krześlin, gm. Suchożebry, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działka nr ewid. 80) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 24/1                          

w miejscowości Krześlinek, gm. Suchożebry, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka 

nr ewid. 475/1 w miejscowości Gostchorz, 1593, 920/2, 1594/1 – w miejscowości 

Okniny), gm. Wiśniew w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości 

Paprotnia (działka nr ewid. 140), gm. Paprotnia w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia 

do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 170/3,                 

o powierzchni 52,26 m2, w terminie 30.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3933W w miejscowości 

Paprotnia (działka nr ewid. 140), gm. Paprotnia poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce nr ewid. 170/3, o 

powierzchni 5,77 m2, 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,  

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa do nieruchomości                        

nr ewid. 1724, 1017/4 (droga gminna) zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W 

(działka nr ewid. 1065/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 893/1                 

w miejscowości Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew, określając parametry 

techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości 

Trzciniec, gm. Skórzec (działka nr ewid. 647) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4kV zasilającego budynek mieszkalny na działce nr 488,                         

o powierzchni 0,79 m2, na okres 02.07.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za 

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

pasa drogowego,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka 

nr ewid. 207) w miejscowości Choja, gm. Zbuczyn w celu budowy przyłącza 

kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3650W 

(działka nr ewid. 602) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 396                                                                                              

w miejscowości Rudnik Duży, gm. Wodynie, określając parametry techniczne, 

 użyczyć Gminie Mokobody grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody, ul. Ossolińskich na cele 

związane potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników 

ruchu tj. sieć oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka 

nr ewid. 503) w miejscowości Rakowiec, gm. Siedlce w celu budowy przyłącza 

kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości 

działek 339, 305, 304, określając warunki zezwolenia, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka 

nr ewid. 503, 225/2, 259/7, 261/2, 264/2, 228/2, 229/4, 227/2, 230/2, 231/2, 232/2, 

233/2, 234/2, 235/4, 236/6, 236/2 w miejscowości Rakowiec oraz 665                            

w miejscowości Wołyńce), gm. Siedlce w celu budowy sieci kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Żeliszew Duży, gmina Kotuń (działka nr ewid. 437/1) poprzez umieszczenie słupa 

linii SN 15 kV oraz odcinka linii kablowej SN 15 kV dla potrzeb elektrowni 

fotowoltaicznej, o powierzchni 0,58 m2, na okres 23.06.2021 r. – 31.12.2046 r., 

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

kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Żeliszew Duży, gmina Kotuń (działka nr ewid. 437/1), gm. Kotuń w celu budowy 

słupa linii SN 15kV oraz linii kablowej SN 15 kV dla potrzeb elektrowni 

fotowoltaicznej, o powierzchni 10,00 m2 w terminie 23.06.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, ul. Kolejowa, gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/3, określając warunki 

zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka 

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, ul. Kolejowa, gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/4, określając warunki 

zezwolenia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 543) w miejscowości Stok Lacki-Folwark, ul. Pałacowa do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 445/7 w miejscowości Stok Lacki–

Folwark, ul Pałacowa, gm. Siedlce, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3675W 

(działka nr ewid. 150/3) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 142/1                 

w miejscowości Czarnowąż, gmina Kotuń, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W  w miejscowości 

Golice i Golice-Kolonia (działka nr ewid. 699/1 w miejscowości Golice i 132                   

w miejscowości Golice-Kolonia), gm. Siedlce w celu budowy kanalizacji sanitarnej, 

o powierzchni 40 m2, w terminie 23.06. 2021 r. – 02.07.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka 

nr ewid. 665) w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce w celu budowy przyłącza 

kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości 

działek 250/1, 714/1, 714/3, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka 

nr ewid. 1221/1 w miejscowości Dziewule), gm. Zbuczyn w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, określając 

warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka 

nr ewid. 1221/1 w miejscowości Dziewule), gm. Zbuczyn w celu budowy przyłączy 

kanalizacji kablowej światłowodowej (doziemnej i napowietrznej), określając 

warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działki 

nr ewid. 87, 43/7) w miejscowości Błogoszcz, gm. Siedlce w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość stanowiącą 

działkę nr ewid. 98/1, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

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

ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 137/3), o powierzchni 0,32 

m2, na okres 23.06.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

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

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ewid. 140), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 137/3), o powierzchni 4,0 m2, w terminie 23.06.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka nr ewid. 236) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 454                          

w miejscowości Kownaciska, gm. Suchożebry, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 69), gm. Mokobody w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 70/2), o powierzchni 6,5 m2, w terminie 02.07.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 69), gm. Mokobody w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 70/2), o 

powierzchni 0,16 m2, na okres 02.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za 

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

pasa drogowego,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ewid. 87), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 147/8), o powierzchni 2 m2, w terminie 01.07.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ewid. 87), gm. Siedlce w celu budowy przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 147/8),                                 

o powierzchni 0,42 m2, na okres 01.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za 

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

pasa drogowego,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka nr ewid. 

1085/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 831                                   w 

miejscowości Dąbrówka Wyłazy, gm. Siedlce, o powierzchni 25 m2 w dniu 

25.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka 

nr ewid. 589/1) w miejscowości Kępa, gm. Kotuń w celu budowy przyłącza 
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kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ewid. 44, określając warunki zezwolenia, 

 nie przekazywać destruktu asfaltowego na rzecz Gminy Kotuń, gdyż nie dysponuje 

destruktem asfaltowym. Destrukt pozyskany z frezowania drogi powiatowej nr 

3632W w miejscowości Pruszyn i Pruszynek został wykorzystany na utwardzenie 

dróg powiatowych, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ewid. 

833, 1024) w miejscowości Łupiny oraz drogi powiatowej nr 3655W (działka nr 

ewid. 712/9 w miejscowości Mroczki, 283/1 w miejscowości Daćbogi, 400/2                       

w miejscowości Pluty), gm. Wiśniew poprzez umieszczenie kanalizacji 

światłowodowej kablowej, o powierzchni 75,56 m2, na okres 02.07.2021 r. – 

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ewid. 

833, 1024 w miejscowości Łupiny) oraz drogi powiatowej nr 3655W (działka nr 

ewid. 712/9 w miejscowości Mroczki, 283/1 w miejscowości Daćbogi, 400/2                     

w miejscowości Pluty), gm. Wiśniew w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie kanalizacji światłowodowej kablowej, o powierzchni 3 132 m2,                         

w terminie 24.06.2021 r. – 02.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka nr ewid. 

804) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 830                                  

w miejscowości Wodynie, gm. Wodynie, o powierzchni 6 m2, w dniach                             

23-25.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia. 

 

 

 

Ad. pkt 21 

 Członek Zarządu Kazimierz Prochenka poinformował, że chodnik planowany do 

budowy przy drodze powiatowej w miejscowości Dziewule będzie przebiegł wzdłuż pasa 

drogowego, po działkach własności Powiatu. 

Członek Zarządu Edward Kokoszka, zwrócił się z prośbą: 
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 o usunięcie krzaków i zarośli przy drodze powiatowej Dąbrówka Stany – Nowaki, 

ponieważ utrudniają przejazd rolnikom z maszynami rolniczymi, 

 o poprawienie nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Skarżyn,  

 o wykonanie remontu drogi powiatowej Nowaki – Chlewiska. 

 

Na tym protokół zakończono.                                                        STAROSTA 

Protokółowała Edyta Kopczyk                                             /-/ Karol Tchórzewski 


