
Protokół Nr CXX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 11 sierpnia 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 CXIX/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

28 lipca 2021 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                     

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

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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy 

Przesmyki. 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 198/16 o pow. 0,1123 ha, położoną w obrębie Stok Lacki. 

8. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

Domu nad Liwcem w Kisielanach za I półrocze 2021 r., 

 informacji nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2020 r., 

 informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Delegaturę w Siedlcach 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego 

Funduszu Zdrowia, 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2021 r., 



 informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach za  I półrocze 2021 r., 

 informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2021 r.  

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

 o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania: „Projekt                              

i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” 

(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, odcinek IV od węzła 

„Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 

km” w zakresie dróg pozostających w Zarządzie Powiatu w Siedlcach, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 1336)                               

w miejscowości Gołąbek w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                                  

w technologii światłowodowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 760                        

w obrębie Broszków, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 355/30                                         

w obrębie Pruszyn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/25       

w obrębie Stok Lacki, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1254) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości                           

na działce ewid. nr 796/1, 



 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 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 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

1211/1, 

 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 

nieruchomość na działce ewid. nr 1211/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

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

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 153/12, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 15/1) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 153/12), 

 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 

nieruchomość na działce ewid. nr 305/3, 

 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 305/3, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 207) obręb 

Choja poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

ewid. nr 712/9) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 



energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 522, 523/1, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 207) obręb Choja w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej                                       

w technologii światłowodowej, 

 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 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 868, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

ewid. nr 712/9) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 522, 523/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości Olszyc Włościański 

(działka ewid. nr 176) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości Olszyc Włościański 

(działka ewid. nr 176) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                  

na działce ewid. nr 188, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działka ewid. nr 1085/3) 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 831, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy 



(działka ewid. nr 1085/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                        

0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 832, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 199/3                      

w obrębie Pruszyn, 

 Związek Komunalny „Paprotnia” z siedzibą w Paprotni w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3622W obręb Przesmyki (działka ewid. nr 

1058/2) w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

(działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 260/25, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

(działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 832, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1019/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 202/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 202/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr 1234 – obręb 

Dziewule oraz działka ewid. nr 289 obręb Smolanka) 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 zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr 1234 – obręb 

Dziewule oraz działka ewid. nr 289 obręb Smolanka) w celu budowy przyłączy 

kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, 



 sołtysa miejscowości Czerniejew o wykonanie przejścia dla pieszych                                   

i fragmentu chodnika w miejscowości Czerniejew, na wysokości posesji nr 102, 

  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 3635W obręb Wołyńce  

(działka ewid. nr 667) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

nieruchomości na działce nr ewid. nr 261, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 509/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 519, 520, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Przesmyki (działka 

ewid. nr 1047) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 595, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię elektryczną 

działki ewid. nr: 519, 520, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Przesmyki (działka ewid. nr 1047) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię elektryczną 

działkę ewid. nr 595, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                     

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działkach ewid. nr: 1837/5, 1837/6, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 253) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię elektryczną 

działkę ewid. nr 272/2, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka 

ewid. nr 253) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 272/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego                            

w energię elektryczną działkę ewid. nr 307/12, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki 

ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 307/12, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działki ewid. nr: 

174/1, 361) do działki ewid. nr 174/3 w obrębie Podnieśno, 

 firmy TRAKT Siedlce ul. Sokołowska 161A/A3-026 o uzgodnienie koncepcji 

dla projektu pn: „Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Trzemuszka. 

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Mgiełka w Żelkowie Kol. o wsparcie 

finansowe lub rzeczowe VII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami” 

organizowanego w dniu 22 sierpnia br. na terenie kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w Siedlcach. 

13. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie                                

o ufundowanie nagród uczestnikom konkursu wiedzy o samorządzie. 

14. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie o wsparcie organizacji 

i zakup pamiątkowych statuetek dla uczestników XV Mazowieckiego Festiwalu Kapel 

Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. 

15.  Przyjęcie „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022”. 

16. Rozpatrzenie prośby Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego o akceptację propozycji 

aneksu do umowy nr 1/S/2021 z dnia 30.04.2021 r. 



17. Rozpatrzenie prośby Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego o wyrażenie zgody                       

na rozwiązanie umowy nr 2/S/2021 z dnia 30.04.2021 na realizację zadania publicznego 

„RAJDY ROWEROWE „POZNAJ POWIAT SIEDLECKI”. 

18. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Siedleckiej o wsparcie XXVIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Chrześcijańskiej Hosanna Festival organizowanego w Siedlcach w dniach 17 – 19 

września br. 

19. Wolne wnioski.    

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXIX/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 28 lipca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXX/341/2021 w sprawie dokonania 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXX/342/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                    

w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXX/343/2021 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 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 



powiatowych na terenie gminy Przesmyki (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 198/16 o pow. 0,1123 ha położoną w obrębie 

Stok Lacki, w wysokości 125 zł/m2 gruntu (zał.nr 5). 

Kwota odszkodowania: 125,00 zł/m2 x 1123 m2 = 140 375 zł. 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:  

  sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

Domu nad Liwcem w Kisielanach za I półrocze 2021 r. (zał. nr 6), 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Delegaturę w Siedlcach 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego 

Funduszu Zdrowia (zał. nr 7), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2021 r. (zał. nr 8), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

w Siedlcach za  I półrocze 2021 r. (zał. nr 9), 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2021 r.                             

(zał. nr 10) 

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

Powiatu. 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

  informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2020 r. (zał. nr 11), 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r. (zał. nr 12) 

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

merytorycznej Komisji.  



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXX/344/2021 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXX/345/2021 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił: 

 uzgodnił (zgodnie z przedłożoną treścią pisma) projekt stałej organizacji ruchu 

dla zadania: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku 

węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, 

odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła)                   

o długości około 12,89 km” w zakresie dróg pozostających w Zarządzie 

Powiatu w Siedlcach, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. 

nr 1336) w miejscowości Gołąbek w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                      

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 760                      

w obrębie Broszków, ustalając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 355/30                          

w obrębie Pruszyn, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/25             

w obrębie Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1254) w celu budowy przyłącza 



wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na 

działce ewid. nr 796/1, 

 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 kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 1211/1 w terminie 11.08.2021 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 nieruchomość na działce ewid. nr 

1211/1 na okres 12.08.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 153/12 na okres 11.08.2021 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 3633W                                          

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

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny (działka ewid. nr 153/12) w terminie 11.08.2021 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 nieruchomość na działce ewid. nr 305/3 na 

okres 11.08.2021 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 305/3 w terminie 11.08.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. 

nr 207) obręb Choja poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej na okres 13.08.2021 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 3655W                                             

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 522, 523/1 w terminie 

11.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. 

nr 207) obręb Choja w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej w terminie 11-13.08.                     

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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                          

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 868, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                        

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) poprzez umieszczenie 

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

nr: 522, 523/1 na okres 11.08.2021 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 3651W                                               

w miejscowości Olszyc Włościański (działka ewid. nr 176) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 188 na okres 11.08.2021 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 3651W                                          

w miejscowości Olszyc Włościański (działka ewid. nr 176) w celu prowadzenia 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188 w terminie 11.08.                     

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

zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 1085/3) w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 831 w terminie 12.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                         

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka ewid. nr 1085/3) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 832 na okres 11.08.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 199/3                     

w obrębie Pruszyn, określając parametry techniczne, 

 określił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” z siedzibą w Paprotnia warunki 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W obręb Przesmyki (działka 

ewid. nr 1058/2) w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                       

w miejscowości Domanice Kol.  (działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 260/25                     



w terminie 11.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                         

w miejscowości Domanice Kol. (działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 832 na okres 11.08.2021 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 3611W                      

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 1019/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 202/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 202/2, 

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

nr 1234 – obręb Dziewule oraz działka ewid. nr 289 obręb Smolanka) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami, 

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

nr 1234 – obręb Dziewule oraz działka ewid. nr 289 obręb Smolanka) w celu 

budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, 

 wyraził zgodę na wykonanie przejścia dla pieszych i fragmentu chodnika                          

w miejscowości Czerniejew, na wysokości posesji nr 102, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce  (działka ewid. nr 667) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

do nieruchomości na działce nr ewid. nr 261, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                     

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) poprzez umieszczenie 

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

nr: 519, 520 na okres 12.08.2021 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 Przesmyki (działka ewid. nr 1047) poprzez umieszczenie 

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

595 na okres 12.08.2021 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                           

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego                               

w energię elektryczną działki ewid. nr: 519, 520 w terminie 12.08.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                          

w miejscowości Przesmyki (działka ewid. nr 1047) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego                              

w energię elektryczną działkę ewid. nr 595 w terminie 12.08.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                     

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działkach ewid. nr: 1837/5, 1837/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego                               

w energię elektryczną działkę ewid. nr 272/2 w terminie 12.08.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253) poprzez umieszczenie 

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

272/2 na okres 12.08.2021 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 3610W                        

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu 

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

zasilającego w energię elektryczną działkę ewid. nr 307/12 w terminie 

13.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                        

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 307/12 na okres 13.08.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działki ewid. nr: 174/1, 361) do działki ewid. nr 174/3 w obrębie Podnieśno, 

określając parametry techniczne, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję dla projektu pn: „Odwodnienie w ciągu 

drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka”. 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu kwotą 1000 zł                                              

VII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami” (zał. nr 16), organizowanego                     

w dniu 22 sierpnia br. w Siedlcach na terenie kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach                             

z/s w Chodowie (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę 1000 zł  

uczestnikom konkursu wiedzy o samorządzie. Finał konkursu odbędzie się podczas dożynek 

Gminy Siedlce w dniu 29 sierpnia br. na placu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 700 zł organizację                        

XV Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie” (zał. nr 18).   

 



Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Program współpracy Powiatu Siedleckiego                      

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022” (zał. nr 19) i skierował do konsultacji społecznych. 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego                           

w Siedlcach jednogłośnie zaakceptował propozycję aneksu do umowy nr 1/S/2021 z dnia 

30.04.2021 r. (zał. nr 20).    

 

Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego                           

w Siedlcach jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy nr 2/S/2021 z dnia 30.04.                

2021 r., na realizację zadania publicznego „RAJDY ROWEROWE „POZNAJ POWIAT 

SIEDLECKI” (zał. nr 21). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję Starosty Siedleckiego                            

o ufundowaniu nagrody Specjalnej Starosty Siedleckiego laureatowi XXVIII edycji 

Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który zorganizowany 

zostanie w Siedlcach w dniach 17 – 19 września br. Wysokość nagrody – 2000 zł (zał. nr 22). 

 

Ad. pkt 19 

             Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                     STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                             /-/ Karol Tchórzewski 

 


