
Protokół Nr CXVIII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 14 lipca 2021 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

      1.  Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CXVII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

7 lipca 2021 r. 

3. Udzielenie Pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu podczas procedur 

związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

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

i parkowanie samochodu Ford Focus.  

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania mienia ruchomego Domu                          

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

• w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 238/6 obręb                                 

Olszyc Szlachecki, 

• w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3686W na działkę ewid. nr 147/1                            

w miejscowości Grabianów, gmina Siedlce”, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                         

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 308/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.                           

nr 308/8, 

• 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 3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie 

(działka ewid. nr 765) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 717, 



• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka ewid. nr 

1065/1) obręb Wólka Wiśniewska, w celu budowy przyłączy światłowodowych, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb 

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

• firmy Trakt Siedlce ul. Sokołowska 161A o uzgodnienie koncepcji dla projektu 

pn.: „Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Żeliszew Podkościelny”, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 15/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 153/12, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 106/4 w obrębie Skórzec, 

• 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 3659W w miejscowości Kępa (działka 

ewid. nr 589/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 

589/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W i 3651W (obręb 

Olszyc Włościański - działka ewid. nr 176 i Olszyc Folwark – działka ewid. nr 

10), w celu budowy przyłączy światłowodowych, 

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W i 3651W (obręb 

Olszyc Włościański - działka ewid. nr 176 i Olszyc Folwark – działka ewid. nr 

10), w celu umieszczenia przyłączy światłowodowych, 



• KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl. w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3637W w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej,        

• KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl. w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3638W w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,                                   

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej. 

7. Przyjęcie rozliczenia II i III transzy dotacji celowej z zakresu zimowego odśnieżania 

dróg powiatowych za okres 1.01 – 21.06.2021 r. 

8. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Wiśniew o dofinansowanie XIII festiwalu Kuchni 

Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu WLKS Nowe Iganie o ufundowanie pucharów 

dla najlepszych zawodniczek i zawodników laureatów Mistrzostw Europy do lat                     

14, 16, 18 w Sumo organizowanych w dniach 23 – 25 lipca br.  

10. Rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wsparcie finansowe kwotą 

6000 zł organizacji uroczystości religijno-patriotycznych w 101 Rocznicę Bitwy 

Warszawskiej, w dniu Święta Wojska Polskiego. 

11. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Działamy Pomagamy w Skórcu                            

o dofinansowanie organizacji Biegu Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                             

i Producentów Mleka o ufundowanie nagród dla dziesięciu najlepszych hodowców                             

z Powiatu Siedleckiego.  

13. Przyjęcie: 

• sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                                      

w Łukowie na obszarach powiatów: Łuków, Biała Podl. Siedlce, Radzyń Podl. 

Łosice za rok 2020, 



• sprawozdania z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w I półroczu 2021 r.  

14. Wolne wnioski.   

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXVII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 7 lipca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Staroście Siedleckiemu                            

i Wicestaroście Siedleckiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Siedleckiego 

(Mocodawcy) wszelkich czynności faktycznych i prawnych (zał. nr 1):  

• niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej 

„Programem”, a w szczególności: 

1) oświadczenia o akceptacji Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie                                    

z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej 

„Regulaminem”; 

2) oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad dotyczących przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z RODO;  

3) oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej oraz korzystania ze środków 

publicznych przy realizacji Inwestycji; 

4) Wniosków o dostęp do Aplikacji służącej do obsługi Programu; 

oraz  

• wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Mocodawcy do Banku Gospodarstwa 

Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania                         

z Programu, w szczególności: 

1) Wniosku/wniosków o udzielenie Promesy, a także zawartych w tych wnioskach 

oświadczeń; 

2) oświadczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 



3) Wniosku/wniosków o wypłatę/wypłaty, a także zawartych w tym wniosku/tych 

wnioskach oświadczeń. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na poniesione koszty jednogłośnie nie wyraził zgody na 

umorzenie w całości należności za usunięcie i przechowywanie samochodu Ford Focus,                               

w kwocie 13 849,60 zł (zał. nr 2).  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach na (zał. nr 3): 

1) sprzedaż (z zachowaniem procedur) mienia ruchomego wymienionego w piśmie 

D.0701.10.2021 z dnia 30.06.2021 r. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe stanowić 

będą dochody powiatu, 

2) przekazanie (na podstawie stosownych umów darowizny GOPS-om, Straży Pożarnej 

lub innym organizacjom charytatywnym) mienia ruchomego wymienionego                                     

w w/w piśmie. 

Po wykorzystaniu zapisów z pkt 1 i 2 pozostały sprzęt należy zlikwidować. 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 238/6 obręb                                 

Olszyc Szlachecki, określając parametry techniczne, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego                   

z drogi powiatowej nr 3686W na działkę ewid. nr 147/1 w miejscowości 

Grabianów, gmina Siedlce”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                         

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 308/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 

308/8, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                       

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 765) w celu budowy 



przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 717, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

(działka ewid. nr 1065/1) obręb Wólka Wiśniewska, w celu budowy przyłączy 

światłowodowych oraz przyłączy światłowodowych na gruntowych 

konstrukcjach wsporczych, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb 

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

• pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn.: 

„Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny”, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 15/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 153/12, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 106/4 w obrębie Skórzec, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                    

0,4 kV w terminie 15.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                                   

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV na okres 15.07.2021 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 3648W                       

i 3651W (obręb Olszyc Włościański - działka ewid. nr 176 i Olszyc Folwark – 

działka ewid. nr 10), w celu budowy przyłączy światłowodowych w terminie 

20-21.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W                             

i 3651W (obręb Olszyc Włościański - działka ewid. nr 176 i Olszyc Folwark – 

działka ewid. nr 10), w celu umieszczenia przyłączy światłowodowych na okres 

21.07.2021 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 3637W (obręb 

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

Łęcznowola – działka ewid. nr 338/4) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej w terminie                

15-26.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (obręb 

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

Łęcznowola – działka ewid. nr 338/4) poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej na okres 26.07.2021 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 3638W (obręb Czuryły 

– działka ewid. nr 185, obręb Olędy – działka ewid.nr 187) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami                          

w technologii światłowodowej w terminie 15-16.07.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (obręb Czuryły 

– działka ewid. nr 185, obręb Olędy – działka ewid.nr 187) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej na okres 16.07.2021 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. 

 

 

 

 



Ad. pkt 7                                   

        Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie rozliczenia II i III 

transzy dotacji celowej z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych za okres                             

1.01 – 21.06.2021 r. 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto 

organizację XIII Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” (zał. nr 5).  Festiwal 

odbędzie się 18 lipca br. na terenie Gminy Wiśniew. 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ludowego 

Klubu Sportowego Nowe Iganie (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił ufundować 48 pucharów 

dla najlepszych zawodniczek i zawodników Mistrzostw Europy do 14, 16, 18 lat w Sumo, za 

kwotę 2250 zł. Zawody odbędą się w dniach 23-25.07.2021 r., a ich organizatorem będzie 

WLKS Nowe Iganie. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zał. nr 7), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 3000 zł organizację uroczystości religijno-

patriotycznych w 101 Rocznicę Bitwy Warszawskiej w dniu Święta Wojska Polskiego. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych jednogłośnie postanowił nie 

dofinansować przedsięwzięcia organizowanego przez Stowarzyszenie Działamy Pomagamy                    

w Skórcu (zał. nr 8).  

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród, za 

kwotę 1000 zł, dla dziesięciu najlepszych hodowców z terenu Powiatu.  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 



• sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                                  

w Łukowie na obszarach powiatów: Łuków, Biała Podl. Siedlce, Radzyń Podl. 

Łosice za rok 2020 (zał. nr 10), 

• sprawozdanie z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w I półroczu 2021 r. (zał. nr 11)  

 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do wniosku radnego Pana 

Edwarda Kokoszki o wykonanie pasów drogowych na drodze powiatowej w miejscowości 

Czerniejew (szczegóły uzgodnić z sołtysem miejscowości). 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński                                               

                                                                                               w/z  S T A R O S T Y 

                                                                                                    Małgorzata Cepek 

                                                                                                        Wicestarosta   

 


