
Protokół Nr CXVI/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 2 lipca 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 CXV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

24 czerwca 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz udzielenia pełnomocnictwa 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/167/2020 Zarządu Powiatu                               

w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w związku 

z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

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

7. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Mińsku 

Maz. na obszarach powiatów: mińskiego, część powiatu garwolińskiego, 

łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu części powiatu 

warszawskiego za rok 2020, 

 sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                               

w Łosicach na obszarze powiatu: siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego, 

sokołowskiego, wysokomazowieckiego za rok 2020, 

 sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                                

w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2020. 

8. Przyjęcie porozumienia o współpracy, dotyczącej organizacji imprezy promocyjno-

targowej: Dni Siedlec – XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. 



9. Zapoznanie z pismem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.  

10. Rozpatrzenie prośby o udostępnienie powierzchni nadbudówki na dachu, części dachu 

oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

11. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa samochodu 

osobowego marki Fiat Seicento i jego fizyczna likwidacja. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

 „Okna Królewskie” sp. z o.o. ul. 8 Dywizji WP 2 Mordy w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 283, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 

185, 187 – obręb Czuryły, w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                      

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

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 384/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 2739/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 2739/2, 

 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Żabokliki ul. Spacerowa 69 w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka 



Ług (działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego, 

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

Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 378/22) poprzez umieszczenie przyłącza 

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

nr 378/22, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1636/2 

obręb Zbuczyn, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki  

(działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

nieruchomości na działce nr ewid. nr 94/25, 

 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: 

17/2, 188/5) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia 

zasilającego nieruchomość (działka ewid. nr 85/2), 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

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

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość - działka ewid. nr 85/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 698/2, 699/1, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1221/1)                             



w miejscowości Dziewule w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 

698/2, 699/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Strusy (działka ewid. 

nr 339) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 318/3, 318/2, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działki ewid. nr: 

1234, 1221/1 – obręb Dziewule, w celu prowadzenia robót polegających                          

na budowie przyłącza kanalizacji  kablowej w technologii światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działki ewid. nr: 1234, 1221) 

obręb Dziewule poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej                              

w technologii światłowodowej,                                          

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

nr 671) w miejscowości Nowe Opole w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid.                     

nr 441, 

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

nr 671) w miejscowości Nowe Opole poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 441, 

 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: 

17/2, 188/5) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3663W 

(działka ewid. nr 800/1) do działki ewid. nr 499/2 obręb Łysów, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 339)                                    

w miejscowości Strusy w celu prowadzenia robót polegających na budowie 



energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 

318/3, 318/2, 

 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. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka ewid. 

nr 569) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 303, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka ewid. 

nr 569) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 303, 

 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 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 503/3, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 

116 – obręb Borki Kosy, w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                                    

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

329/1 – obręb Lipiny, w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

291/1 – Ługi Rętki, w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami. 

14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przystąpienia do projektu SOD. 



15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 

2031”, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 16b ustawy z dnia                     

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.   

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXV/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXVI/332/2021 w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Siedlcach oraz udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych powiatu (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXVI/333/2021 w sprawie cofnięcia 

pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 2).  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXVI/334/2021 zmieniającą uchwałę 

Nr LXIX/167/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia w związku z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXVI/335/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 4). 



Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Mińsku 

Maz. na obszarach powiatów: mińskiego, część powiatu garwolińskiego, 

łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu części powiatu 

warszawskiego za rok 2020 (zał. nr 5), 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                             

w Łosicach na obszarze powiatu: siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego, 

sokołowskiego, wysokomazowieckiego za rok 2020 (zał. nr 6), 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                               

w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2020 (zał. nr 7) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska udzieli informacji dotyczącej rzek Toczna                                                         

i Kołodziejka – do jakich rzek wpadają.  

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Porozumienia o współpracy, dotyczącej 

organizacji imprezy promocyjno-targowej: Dni Siedlec – XXVII Międzynarodowe Dni                            

z Doradztwem Rolniczym (zał. nr 8). Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe                           

w wysokości 4000 zł /z działu 900 rozdz. 90095 § 4210/ na współfinansowanie Dni Siedlec                      

w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju na terenie 

powiatu siedleckiego. 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego                       

w Warszawie (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 10 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił udostępnić dla T-Mobile Polska S.A.                          

w Warszawie ul. Marynarska 12, do końca czerwca 2023 r., powierzchnię nadbudówki na 

dachu, część dachu oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Umowa zawarta 

zostanie na dotychczasowych warunkach, tj. na czas określony od dnia 1.07.2021 r. do dnia 

30.06.2023 r. (zał. nr 10).   

 



Ad. pkt 11 

                        Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 11): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Seicento nr rej. WSI W616,                                     

z wartością początkową 300 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 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXVI/336/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                     

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na 

działce ewid. nr 283, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działki ewid. nr: 185, 187 – obręb Czuryły, w celu budowy przyłączy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                      

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

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 384/6, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                         

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) poprzez umieszczenie przyłącza 

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

2739/2 na okres 7.07.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 2739/2 w terminie 7.07.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                        

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego w terminie 7.07.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                            

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 378/22) poprzez umieszczenie 

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

ewid. nr 378/22 na okres 7.07.2021 r. – 31.12.2061 r., ustalił opłatę za pierwszy 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1636/2 

obręb Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki  (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do nieruchomości na działce nr ewid. nr 94/25, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działki ewid. nr: 17/2, 188/5) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 85/2) w terminie 7.07.2021 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 



gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość - działka ewid. nr 85/2                   

na okres 7.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                        

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie 

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

ewid. nr: 698/2, 699/1 na okres 28.09.2021 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 3656W (działka ewid. 

nr 1221/1) w miejscowości Dziewule w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 698/2, 699/1 w terminie 28.09.2021 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 Strusy (działka ewid. nr 339) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 

318/3, 318/2 na okres 7.07.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działki ewid. 

nr: 1234, 1221) obręb Dziewule poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej w terminie 8.07.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działki ewid. 

nr: 1234, 1221) obręb Dziewule poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, na okres 8.07.2021 r. – 31.12.2046 r., 

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

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 671) w miejscowości Nowe Opole w celu prowadzenia robót polegających 



na budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 

441, w terminie 7.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 671) w miejscowości Nowe Opole poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 441 na okres 

7.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

(działki ewid. nr: 17/2, 188/5) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3663W 

(działka ewid. nr 800/1) do działki ewid. nr 499/2 obręb Łysów, określając 

parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. 

nr 339) w miejscowości Strusy w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 318/3, 318/2 w terminie 7.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 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 12.07.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                       

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 303 

na okres 9.07.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                            

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 303 w terminie 9.07.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 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 budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 503/3 na okres 12.07.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 116 – obręb Borki Kosy, w celu budowy sieci kanalizacji  

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 329/1 – obręb Lipiny, w celu budowy sieci kanalizacji  

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 291/1 – Ługi Rętki, w celu budowy sieci kanalizacji  kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami. 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na przystąpienie Powiatu Siedleckiego 

do projektu SOD, obejmującego m.in. zadanie: „Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych 

oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej 

ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych 

obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach: 1:500 – 1;5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), 

cyfryzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), na obszarze 

Województwa Mazowieckiego” (zał. nr 14). 

 

 



Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z przedłożoną przez kierownika Wydziału Promocji                 

i Rozwoju opinią (zał. nr 15) dotyczącą projektu „Strategii rozwiazywania problemów 

społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiazywania 

problemów społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” i postanowił                                

o przekazaniu go przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do konsultacji 

społecznych z właściwymi terytorialnie gminami.       

 

Ad. pkt 16 

            Radny Powiatu Pan Edward Kokoszka wystąpił z wnioskiem o podcięciu gałęzi                          

z drzew rosnących w pobliżu chodnika przy drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami 

Domanice – Czachy, utrudniających przemieszczanie się korzystającym z chodnika. Zarząd 

pozytywnie odniósł się do wniosku radnego.   

 

                                                                        STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                       /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


