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Protokół Nr CXIX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 28 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 CXVIII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach  

w dniu 14 lipca 2021 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Ustalenie stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEiN powołanych w skład komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

6. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL o objęcie 

patronatem oraz dofinansowanie cyklu turniejów „Spotkania Piłkarskie Better 

Together”. 

7. Rozpatrzenie prośby TV Wschód o wyrażenie zgody na udostępnienie herbu Powiatu 

Siedleckiego oraz danych adresowych w celu zamieszczenia na kalendarzu planszowym 

wydanym przez TV Wschód. 

8. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie o dofinasowanie 

warsztatów artystycznych dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego. 

9. Zaopiniowanie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

10. Zaopiniowanie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.  

11. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w II kwartale 2021 roku. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 

2031” po konsultacjach społecznych. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Suchożebry i mieszkańców m. Nakory, Brzozów i Krynica  

o wykonanie gruntownego remontu drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – 

Nakory – Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek do początku 

wykonywanej obecnie przebudowy mostu wraz z dojazdami w obrębie  

m. Brzozów, o długości ok. 1660 mb, 

 firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. o zaopiniowanie projektu stałej organizacji 

ruchu dla zadania „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku 

obwodnicy Siedlec do węzła „Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 

561+440 do km ok. 580+190 z węzłem „Borki” w zakresie dróg pozostających 

w zarządzie Powiatu w Siedlcach, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „ZELTECH” Stanisław Przesmycki, 08-110 

Siedlce, ul. Brzeska 139 w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu                                    

w Siedlcach nr D.6853.1.7.2020 z dnia 19.02.2020 r., 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2), obręb Zbuczyn, gm. Zbuczyn w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, 

 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2 – Zbuczyn), gmina Zbuczyn, w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Mont Gaz, ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy ul. Kościuszki 

(działka ewid. nr 1552, 2076), gmina Mordy, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu  średniego ciśnienia o powierzchni 154 

m2, w terminie 03-18.08.2021 r., 

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

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 
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powiatowej nr 3615W miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid.  

nr 1552, 2076) w celu budowy sieci gazowego średniego, o powierzchni 108,86 

m2, na okres 18.08.2021 r. – 31.12.2046 r., 

 Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2, 08-110 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna 

(działka ewid. nr 671), gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 384/6, o powierzchni 8 m2, w terminie 

02.08.2021 r., 

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

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3610W miejscowości Nowe Opole ul. Piękna  (działka ewid.  

nr 671) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 384/6), o powierzchni 0,58 m2, na okres 

02.08.2021 r. – 31.12.2046 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3663W 

(działka ewid. nr 800/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 542  

w obrębie Łysów, gmina Przesmyki, 

 MIRMAR S.C. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51, 04-036 Warszawa  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 326/4, 535, 366/27), gmina 

Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 366/18,  

o powierzchni 30,4 m2  pobocza, oraz 5,0 m2 jezdni, w terminie 29.09.2021 r., 

 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki, gmina 

Siedlce (działka ewid. nr 326/4, 535, 366/27), poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid nr 

366/18, o powierzchni 1,54 m2, na okres 29.09.2021 r. – 31.12.2051 r., 

 KROBE, ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski  w sprawie zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3667W, 3641W, (działka ewid. nr 2074/1 - 

obręb Izdebki Kośmidry; działka ewid. nr 428, 604/3 - obręb Izdebki Kosny) 

(działka ewid. nr 423) gm. Zbuczyn, w celu prowadzenia robót polegających na 
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budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii 

światłowodowej, o powierzchni 3 225,78 m2 i w terminie 28.07 - 04.08.2021 r. 

 w sprawie  lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 119/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 121  

w obrębie Borki - Paduchy, gmina Wiśniew, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kolonia Mordy  (działki ewid. 651), gmina Mordy, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej  do 

nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ewid. 648, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W  

w miejscowości Wólka Łysowska  (działki ewid. 467), gmina Przesmyki,  

w celu budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości działka nr  

ewid. 378, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W  

w miejscowości Domanice-Kolonia (działki ewid. 300), gmina Domanice,  

w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego 

do nieruchomości działka nr ewid. 260/6,  

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działki ewid. 236), gmina Suchożebry, w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości działka nr  

ewid. 208, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działki ewid. 236), gmina Suchożebry, w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości działka nr  

ewid. 454, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 43/1 w 

obrębie Kaczory, gmina Wiśniew, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3624W 

(działka ewid. nr 63/2), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 100/2 w 

obrębie Pluty, gmina Paprotnia, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3936W 

(działka ewid. nr 222/6), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 141/3 

w obrębie Mogielnica, gmina Korczew, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 16/2  

w obrębie Borki-Kosiorki, gmina Wiśniew, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 511/3), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 53  

w obrębie Cisie-Zagrudzie, gmina Kotuń, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz, gmina Kotuń (działka 

ewid. nr 281), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid. nr 247, o powierzchni 1,31 m2 na 

okres 10.08.2021 r. – 31.12.2051 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce, ul. Północna 43,  

08-119 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W  

w miejscowości Rososz, gmina Kotuń (działka ewid. nr 281), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 247, o powierzchni 49,50 m2 w terminie 09.08.2021 r., 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25,  

08-110 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3641W (działki ewid. 1744/3) obręb Zbuczyn, ul. Leśna, gmina Zbuczyn,  

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

nieruchomości dz. nr ewid. 1432, 1743/13, 

 „Okna Królewskie” Sp. z o.o. ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego 2,  

08-140 Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 177, 350/1) gm. Siedlce w 

celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka nr ewid. 

547) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3  
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w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn o powierzchni 8 m2, w dniach  

28-29.07.2021 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn (działka ewid. nr 547), poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny na 

działce 496/3, o powierzchni 1 m2, na okres 28.07.2021 r. – 31.12.2036 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547), gmina Zbuczyn, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do 

nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 496/3, o powierzchni 2 m2  

pobocza, w terminie 28.07.2021 r., 

 ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25, 08-110 Siedlce w sprawie 

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

366/27) obręb Stok Lacki ul. Gryczna, gm. Siedlce,  

w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/25. 

14. Przyjęcie rozliczenia II i III transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania 

dróg powiatowych za okres od 01.01 – 21.06.2021 r. 

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

i parkowanie samochodu marki Ford Mustang. 

16. Rozpatrzenie prośby T-Mobile Polska S.A. o zawarcie nowej umowy na kwotę 100 zł 

netto miesięcznie za udostępnienie powierzchni nadbudówki na dachu, części dachu 

oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

17. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o ufundowanie nagród dla dzieci  

w konkursach o tematyce ekologicznej w ramach festynu „Zielony Korczew 2021”. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXVIII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 2021 r. 
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Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIX/339/2021 w sprawie dokonania 

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

 

Ad. pkt 4 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXIX/340/2021 w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (zał. nr 2).  

 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEiN 

powołanych w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczycielka mianowanego w wysokości 250 zł za posiedzenie w jednej komisji dla 

jednego eksperta (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza 

GOOL jednogłośnie postanowił o objęciu patronatem oraz dofinansowaniu cyklu turniejów 

„Spotkania Piłkarskie Better Together” poprzez pokrycie kosztów zakupu pucharów z herbem 

Powiatu w kwocie 1600 zł brutto oraz zakup medali z herbem Powiatu w kwocie 1760 zł brutto 

(zał. nr 4). 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił udostępnić Grupie Medialnej –Wschód  

Sp. z o.o. materiały graficzne w formie herbu Powiatu oraz dane adresowe w celu umieszczenia 

na kalendarzu planszowym (zał. nr 5). 

Ad. pkt 8 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie 

jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym dla laureatów X Konkursu Piosenki 

Anglojęzycznej AROUND THE MUSIC, który odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia 2021 r.  

w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Krzesku w kwocie 7.000 zł brutto (zał. nr 6). 
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Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatku 

funkcyjnego w wysokości 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego Panu Mirosławowi 

Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku 

Lackim, na okres powierzenia stanowiska dyrektora, tj. od 1 września 2021 r. do  

31 sierpnia 2025 r. ( zał. nr 7) 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania 

dodatków motywacyjnych w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki  

(zał. nr 8): 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2021 r. do  

28 lutego 2022 r., 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o wykorzystaniu środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w II kwartale 2021 roku (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na 

lata 2021 –2031” (zał. nr 10) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą  

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił:  

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry i mieszkańców m. Nakory, 

Brzozów i Krynica o wykonanie gruntownego remontu drogi powiatowej nr 
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3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek do 

początku wykonywanej obecnie przebudowy mostu wraz z dojazdami  

w obrębie m. Brzozów, o długości ok. 1660 mb. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r. 

 pozytywnie zaopiniował projekt stałej organizacji ruchu dla zadania „Budowa 

autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec do węzła 

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

z węzłem „Borki” w zakresie dróg pozostających w zarządzie Powiatu  

w Siedlcach wraz z uwagami wymienionymi przez Wydział Dróg zgodnie z 

pismem D.7121.3.10.2021 skierowanym do Multiconsult Polska Sp. z o.o., 

 zezwolił na zmianę decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2020  

z dnia 19.02.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2), obręb Zbuczyn, gm. Zbuczyn w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2 – Zbuczyn), gmina Zbuczyn, w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552, 2076), gmina 

Mordy, w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu  

średniego ciśnienia o powierzchni 154 m2, w terminie 03-18.08.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552, 2076) w celu 

budowy sieci gazowego średniego, o powierzchni 108,86 m2, na okres 

18.08.2021 r. – 31.12.2046 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W  

w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna (działka ewid. nr 671), gmina Siedlce, 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu  średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 384/6,   

o powierzchni 8 m2, w terminie 02.08.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W  

w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna (działka ewid. nr 671) w celu budowy 
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przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka 

ewid. nr 384/6), o powierzchni 0,58 m2, na okres 02.08.2021 r. – 31.12.2046 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3663W 

(działka ewid. nr 800/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 542  

w obrębie Łysów, gmina Przesmyki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 326/4, 535, 366/27), gmina 

Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 366/18,  

o powierzchni 30,4 m2  pobocza, oraz 5,0 m2 jezdni, w terminie 29.09.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce (działka ewid. nr 326/4, 535, 

366/27), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid nr 366/18, o powierzchni  

1,54 m2, na okres 29.09.2021 r. – 31.12.2051 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W, 3641W, 

(działka ewid. nr 2074/1 - obręb Izdebki Kośmidry; działka ewid. nr 428, 604/3 

- obręb Izdebki Kosny) (działka ewid. nr 423) gm. Zbuczyn, w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz  

z przyłączami w technologii światłowodowej, o powierzchni 3 225,78 m2  

i w terminie 28.07 - 04.08.2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 119/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 121  

w obrębie Borki - Paduchy, gmina Wiśniew, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kolonia Mordy (działki ewid. 651), gmina Mordy, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ewid. 648, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W  

w miejscowości Wólka Łysowska (działki ewid. 467), gmina Przesmyki,  

w celu budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości działka nr  

ewid. 378, 



11 
 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W  

w miejscowości Domanice-Kolonia (działki ewid. 300), gmina Domanice,  

w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego 

do nieruchomości działka nr ewid. 260/6,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działki ewid. 236), gmina Suchożebry, w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości działka nr  

ewid. 208, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

w miejscowości Kownaciska (działki ewid. 236), gmina Suchożebry, w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości działka nr  

ewid. 454, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 43/1                          

w obrębie Kaczory, gmina Wiśniew, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3624W 

(działka ewid. nr 63/2), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 100/2                  

w obrębie Pluty, gmina Paprotnia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3936W 

(działka ewid. nr 222/6), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 141/3 

w obrębie Mogielnica, gmina Korczew, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 16/2  

w obrębie Borki-Kosiorki, gmina Wiśniew, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 511/3), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 53  

w obrębie Cisie-Zagrudzie, gmina Kotuń, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz, 

gmina Kotuń (działka ewid. nr 281), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn, zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid. nr 247,                               

o powierzchni 1,31 m2 na okres 10.08.2021 r. – 31.12.2051 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W  

w miejscowości Rososz, gmina Kotuń (działka ewid. nr 281), w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 247, o powierzchni 49,50 m2 w terminie 09.08.2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działki ewid. 1744/3) obręb Zbuczyn, ul. Leśna, gmina Zbuczyn, w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

nieruchomości dz. nr ewid. 1432, 1743/13, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 177, 350/1) gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka nr 

ewid. 547) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3  

w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn o powierzchni 8 m2, w dniach  

28-29.07.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn (działka ewid. nr 547), poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny na 

działce 496/3, o powierzchni 1 m2, na okres 28.07.2021 r. – 31.12.2036 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547), gmina Zbuczyn, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do 

nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 496/3, o powierzchni 2 m2  

pobocza, w terminie 28.07.2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. 366/27) obręb Stok Lacki ul. Gryczna, gm. Siedlce, w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 366/25. 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie II i III transzy dotacji celowej  

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres od 01.01 – 21.06.2021 r.  

(zał. nr 12). 
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Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie umorzenia w całości należności za 

usunięcie z drogi i parkowanie samochodu marki Ford Mustang jednogłośnie postanowił 

utrzymać w mocy decyzję z dnia 25 maja br. (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek T-Mobile Polska S.A. jednogłośnie postanowił                          

o zawarciu nowej umowy na udostępnienie powierzchni nadbudówki na dachu, części dachu 

oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.                     

w wysokości 350 zł netto miesięcznie (zał. nr 14). 

Ad. pkt 17 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew jednogłośnie postanowił 

o ufundowaniu nagród dla dzieci w konkursach o tematyce ekologicznej, organizowanych  

w ramach festynu „Zielony Korczew 2021” w kwocie 2.000 zł (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

             Brak wolnych wniosków. 

 

 

Na tym protokół zakończono.                                                          STAROSTA 

                                                                                                 /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółowała Monika Mróz 

 


