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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                    

ZA OKRES OD 8 CZERWCA DO 19 SIERPNIA 2021 ROKU. 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 czerwca 2021 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXII/317/2021 w sprawie wprowadzenia zmian                     

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

2. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umorzenia w całości lub w części należności                         

za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Mercedes,  nr rejestracyjny: LU 3934J. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym umorzenia w całości lub                         

w części należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Mercedes, nr rej. LU 

3934J. Zarząd stoi na stanowisku, aby jeśli zainteresowany wpłaci do 31 lipca br. kwotę 

10 669,00 zł, pozostała kwota do zapłacenia zostanie umorzona. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                      

na terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych. 

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXII/318/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji 

zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXII/319/2021 w sprawie zaopiniowania 

propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 Gminy Suchożebry o nienaliczanie odsetek od przekazanych nie w terminie 

środków na zadanie: pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej                       

w m. Podnieśno”,  

 radnych Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej i Pana Witolda Kąkola                                      

o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W, od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3661W w kierunku miejscowości Mokobody, 

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

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie zmiany                                     

w części decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.21.2021 z dnia 

3.03.2021 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W (działka 

ewid. nr 144) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/1 obręb 

Grabianów, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 
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Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 85/2, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 147/8, 

 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 3646W (działka ewid. nr 

988/2) obręb Kłódzie w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1177/4, 

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

powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1)                         

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka ewid. nr 1177/4), 

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

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr:  

931/1,1708/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka ewid. nr 931/2), 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 931/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Ostoje (działka ewid. 

nr 214) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 96, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Ostoje (działka ewid. 

nr 214) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 96, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 70/2, 

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

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3636W, 3633W 

(działka ewid. nr 291 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 142, 258 

– obręb Borki Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka 
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ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr: 18/6, 18/9, 

 „DOMY I DACHY” sp. z o.o. ul. Piaskowa 27 Żelków Kol. w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowej                               

w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa, gm. Siedlce”, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3685W (działka ewid. nr 1151/2) obręb Ujrzanów w celu 

budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

  w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Radzików Stopki (działka ewid. nr 729/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na remoncie zjazdu do nieruchomości – działka ewid. nr 351/1, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb Januszówka)                       

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 3656W (działka ewid. nr 

1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb Januszówka)                    

w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej, 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz) 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 3654W (działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz) w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na umorzenie odsetek od nieterminowo przekazanych środków                    

na zadanie: pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej                                           

w m. Podnieśno”, dotyczącej umowy D.7011.12.10b.2021 zawartej w dniu                    

26 marca br., 

 zapoznał się z wnioskiem radnych Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej                                

i Pana Witolda Kąkola o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W,                                      

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3661W w kierunku miejscowości 

Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r., 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.21.2021 z dnia 

3.03.2021 r., w następujący sposób: 1. W treści decyzji zmienia się zapis „pkt 5. 

Przyłącze energetyczne na całym odcinku należy wykonać metodą 

bezwykopową” na zapis „pkt 5. Przyłącze energetyczne w poprzek drogi pod 

zjazdami oraz w pobliżu drzew należy wykonać metodą przewiertu sterowanego 

pozostałą odcinek dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego”.                                 

2. Wycofuje się załącznik graficzny, zastępując go nowym załącznikiem 
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graficznym z dnia 8 czerwca 2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszej 

decyzji, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/1 

obręb Grabianów, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

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

średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 85/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 147/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 988/2) obręb Kłódzie w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1177/4 

na okres 8.06.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 1177/4) w terminie 8.06.2021 r., ustalił opłatę            

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                           

w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1,1708/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 931/2) w terminie 8.06.2021 r., ustalił opłatę                  

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                          

w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 931/2 na okres 8.06.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                        

w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 96 w terminie 8.06.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                          

w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 96 na okres 

8.06.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 
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drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                              

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 70/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3636W, 

3633W (działka ewid. nr 291 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 

142, 258 – obręb Borki Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy)                     

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                    

z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                          

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr: 18/6, 18/9, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                      

w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa, gm. Siedlce”, w zakresie objętym 

decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.84.2021 z dnia 12.05.2021 r.  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W (działka ewid. 

nr 1151/2) obręb Ujrzanów w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – 

linia światłowodowa, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                            

w miejscowości Radzików Stopki (działka ewid. nr 729/3) w celu prowadzenia 

robót polegających na remoncie zjazdu do nieruchomości – działka ewid. nr 

351/1 w terminie 9-10.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb 

Januszówka) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb 

Januszówka) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb 

Gostchorz) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb 

Gostchorz) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej. 

 

6. Przyjęcie: 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r., 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2020 r. 
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            Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego                        

w 2020 r., 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r. 

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

Rady Powiatu. 

 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania mienia ruchomego Domu                     

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pozostałego po remoncie pomieszczeń.  

 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zagospodarowania mienia 

ruchomego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pozostałego po remoncie pomieszczeń. 

Zarząd decyzję w powyższej sprawie podejmie po uzupełnieniu wniosku o szczegółową 

informację jakie składniki mienia przeznaczone są do zagospodarowania. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w 2021 r. ogłoszonym uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu Powiatu                          

w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXII/320/2021 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 r. ogłoszonym uchwałą Nr CXI/316/2021 

Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. 

 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii                                        

o ufundowanie nagród laureatom konkursu na prezentację multimedialną z języka 

rosyjskiego „Bajkał – Perła Rosji”.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie 

Kolonii postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto zakup nagród laureatom konkursu                   

na prezentację multimedialną z języka rosyjskiego „Bajkał – Perła Rosji” oraz postanowił                             

o przeznaczeniu gadżetów promocyjnych za kwotę do 200 zł dla uczestników konkursu                                 

i nauczycieli – opiekunów. 

 

10. Rozpatrzenie prośby uczennicy Technikum nr 2 w Siedlcach o udzielanie wsparcia 

finansowego na promocję w Internecie projektu dotyczącego kampanii społecznej                         

w sprawie udzielania pierwszej pomocy.  

 

             Zarząd Powiatu z uwagi na brak postaw prawnych nie może wspierać finansowo osoby 

fizycznej – uczennicy Technikum nr 2 w ZSP w Siedlcach. Organem prowadzącym w/w szkoły 

jest Prezydent Miasta Siedlce, który może zwrócić się o dofinansowanie opisanego projektu.     

 

11. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

12. Rozpatrzenie wniosku Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o przeznaczenie 

frezowanej nawierzchni pochodzącej z rozbiórki drogi powiatowej nr 3632W                                   
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w miejscowości Pruszyn na utwardzenie drogi powiatowej nr 3606W oraz na częściowe 

utwardzenie drogi gminnej w Chlewiskach. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                        

o przeznaczenie destruktu pochodzącego z frezowanej nawierzchni drogi powiatowej                            

nr 3632W w miejscowości Pruszyn na utwardzenie drogi powiatowej nr 3606W oraz na 

częściowe utwardzenie drogi gminnej w Chlewiskach. Zarząd postanowił o utwardzeniu drogi 

powiatowej nr 3606W Chlewiska – Cisie Zagrudzie. Utwardzenie drogi gminnej leży w gestii 

Wójta Gminy Kotuń. Zarząd postanowił przeznaczyć 50 ton destruktu na utwardzenie drogi 

gminnej w Chlewiskach. 

 

13. Zapoznanie z Oceną bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Siedleckim, 

przedłożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. 

 

          Zarząd Powiatu zapoznał się z Oceną bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie 

Siedleckim, przedłożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 14 czerwca 2021 r. 

 

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

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

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIII/321/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian                       

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2021 r.  

 

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

 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIII/322/2021 w sprawie dokonania zmian                            

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 23 czerwca 2021 r. 

 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIV/323/2021 w sprawie dokonania zmian                              

w budżecie powiatu na 2021 rok. 

 

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIV/324/2021 w sprawie rozwiązania stosunku 

pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. 
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIV/325/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian                    

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2021 r.  

 

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

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXIV/326/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian                        

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71012 w 2021 r.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 

2031”. 

 

Zarząd Powiatu postanowił skierować projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                      

w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu 

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

tworzenia ww. Strategii.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 

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

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zdania publicznego w 2021 roku.  

 

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

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

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

przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 roku. 

 

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

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

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

Domanice. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Radnego Mariana Sekulskiego postanowił nie 

występować o wykonanie zabezpieczenia stawu, który niszczy drogę powiatową nr 3654W 

Kaczory - Łupiny - Domanice. Zarząd Powiatu rozważy ujęcie w budżecie na 2022 rok 

rozbudowy ww. drogi wraz z uregulowaniem jej stanu prawnego. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku radnego Sławomira Piotrowskiego złożonego na posiedzeniu 

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

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 
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Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek radnego Sławomira Piotrowskiego postanowił                   

o nie przeprowadzaniu audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 

10. Rozpatrzenie prośby Zespołu Oświatowego w Mokobodach o wsparcie realizacji 

programu edukacyjno-wychowawczego „Bezpieczne wakacje” skierowanego                             

do uczniów klasy 1b Zespołu Oświatowego w Mokobodach oraz przekazanie gadżetów 

promocyjnych Powiatu Siedleckiego dla uczestników programu. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zespołu Oświatowego w Mokobodach postanowił 

przekazać gadżety promocyjne Powiatu Siedleckiego w równowartości kwoty 1 000 zł. 

 

11. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze 

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

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu 

siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych                     

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

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

 

12. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z Parafią pw.                    

Św. Teresy od dzieciątka Jezus w Siedlcach o dofinansowanie wyjazdu młodzieży                      

z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach projektu „Wakacje z Bogiem”, które odbędą 

się w dniach 28.06.2021 r. – 03.07.2021 r. w Gródku nad Bugiem. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz                      

z Parafią pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o dofinansowanie wyjazdu młodzieży 

z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach projektu „Wakacje z Bogiem”, które odbędą się                        

w dniach 28.06.2021 r. – 03.07.2021 r. w Gródku nad Bugiem. Zarząd postanowił 

dofinansować ww. projekt w kwocie 2 000 zł brutto. 

 

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

i parkowanie motocykla marki Alfa. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności                              

za usunięcie z drogi i parkowanie motocykla marki Alfa postanowił rozłożyć na raty należność 

główną w wysokości 8.281,00 zł wraz z należnymi na dzień 16 czerwca 2021 r. odsetkami                        

w kwocie 221,07 zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 11,60 zł. 

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

                  - 1 rata   x   113,67 zł  

Płatne do dnia 15-go każdego miesiąca. 

 

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

za niedopełnienie obowiązku informacyjnego o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz umorzeniu 

należnych odsetek i kosztów upomnienia.  

 

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

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

umorzeniu należnych odsetek i kosztów upomnienia postanowił rozłożyć na raty należność 
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główną w wysokości 8.975,00 zł wraz z należnymi na dzień 23 czerwca 2021 r. odsetkami                         

w kwocie 123,66 zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 11,60 zł. 

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

     - 1 rata    x   310,26 zł  

Płatne do dnia 15-go każdego miesiąca. 

 

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

dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Gminy Przesmyki w sprawie przejęcia zadania 

letnie utrzymanie dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych postanowił zaproponować 

Gminie Przesmyki kwotę 60 zł/1 km koszenia poboczy, z uwagi na fakt, iż pierwsze koszenie 

zostało wykonane sprzętem własnym przez pracowników Wydziału Dróg. 

 

16. Rozpatrzenie wniosku Biura Projektów i Realizacji Inwestycji MProjekt                                    

o uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla odwodnienia drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Domanice. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Biura Projektów i Realizacji Inwestycji MProjekt  

pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla odwodnienia drogi 

powiatowej nr 3652W w miejscowości Domanice. 

 

17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za odbudowę 

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

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

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek nie wyraził zgody na propozycję posadowienia 

urządzeń związanych z drogą za ogrodzeniem nieruchomości nr ewid. 598/9 w miejscowości 

Stok Lacki (ul. Gryczna). Zarząd zobowiązał Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami do ponownego sporządzenia pisma do wnioskodawców z prośbą                          

o zaproponowanie wysokości odszkodowania za odbudowanie ogrodzenia i nasadzeń 

zlokalizowanych na działce nr ewid. 598/9 w miejscowości Stok Lacki. 

 

18. Rozpatrzenie wniosków: 

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

Techniczno-Handlowe ”TASTA” Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

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

Stok Lacki, w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości - 

działka nr ewid. 326/7, 

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

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

Krześlin,  

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

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

Krześlinek,  

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 475/1 w miejscowości Gostchorz, 
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działki ewid. nr: 1593, 920/2, 1594/1 – w miejscowości Okniny), w celu budowy 

sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego 

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

170/3,  

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

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

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

ewid. nr 170/3, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

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

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

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

w miejscowości Wólka Wiśniewska,  

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

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

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

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

budowy przyłącza kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej, 

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

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

Rudnik Duży,  

 Wójta Gminy Mokobody w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej                         

nr 3662W w miejscowości Mokobody oświetlenia ulicznego, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

doziemnej zlokalizowanej na wysokości działek 339, 305, 304, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ewid.: 503, 225/2, 259/7, 261/2, 264/2, 

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

w miejscowości Rakowiec oraz nr 665 w miejscowości Wołyńce), w celu budowy 

sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

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

umieszczenie słupa linii SN 15 kV oraz odcinka linii kablowej SN 15 kV dla potrzeb 

elektrowni fotowoltaicznej, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FARAD Józefów w sprawie zajęcia pasa 

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

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

potrzeb elektrowni fotowoltaicznej, 

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

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

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/3, 



12 
 

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

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

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W (działka 

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

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

ul Pałacowa,  

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

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

w miejscowości Czarnowąż,  

 Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU” Pruszynek w sprawie zajęcia pasa 

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

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

Kolonia), w celu budowy kanalizacji sanitarnej, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej światłowodowej doziemnej 

zlokalizowanej na wysokości działek 250/1, 714/1, 714/3, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 1221/1 w miejscowości Dziewule),       

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                        

z przyłączami, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Warszawa w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ewid. 1221/1 w miejscowości Dziewule),     

w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej (doziemnej                             

i napowietrznej), 

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

Elektryczne Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

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

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

stanowiącą działkę nr ewid. 98/1, 

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

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

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 137/3), 

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

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

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 137/3), 

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

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

Kownaciska,  

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

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

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 70/2), 

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

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 69),                      
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w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 70/2), 

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

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

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 147/8), 

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

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

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

(działka nr ewid. 147/8), 

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

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

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 831 w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy,  

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

Elektryczne Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ewid. 44, 

 Wójta Gminy Kotuń o bezpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kotuń destruktu 

asfaltowego w ilości 500 ton z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg 

gminnych, 

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

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

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

nr 283/1 w miejscowości Daćbogi, nr 400/2 w miejscowości Pluty), poprzez 

umieszczenie kanalizacji światłowodowej kablowej, 

 KROBE Międzyrzec Podlaski w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

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

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

w miejscowości Daćbogi, 400/2 w miejscowości Pluty), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie kanalizacji światłowodowej kablowej, 

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

804) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 830                                  

w miejscowości Wodynie.  
 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                        

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ewid. 535), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 326/7,  

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

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

Krześlin, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

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

w miejscowości Krześlinek, określając parametry techniczne, 

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

nr ewid. 475/1 w miejscowości Gostchorz, działki ewid. nr: 1593, 920/2, 1594/1 –                  
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w miejscowości Okniny), w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami,  

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

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

na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 170/3, w terminie 30.06.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,  

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

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

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce nr ewid. 170/3, na okres 

30.06.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi 

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

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W 

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

w miejscowości Wólka Wiśniewska, określając parametry techniczne, 

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

Trzciniec, (działka nr ewid. 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4kV zasilającego budynek mieszkalny na działce nr 488, na okres 02.07.2021 r. – 

31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

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

nr ewid. 207) w miejscowości Choja, w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej 

światłowodowej doziemnej,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3650W 

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

w miejscowości Rudnik Duży, określając parametry techniczne, 

 użyczyć Gminie Mokobody grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi 

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

z potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników ruchu                    

tj. sieć oświetlenia ulicznego, 

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

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

kablowej światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości działek 339, 305, 

304,  

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

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

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

w miejscowości Wołyńce), w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, określając warunki zezwolenia, 

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

Żeliszew Duży, (działka nr ewid. 437/1) poprzez umieszczenie słupa linii SN 15 kV 

oraz odcinka linii kablowej SN 15 kV dla potrzeb elektrowni fotowoltaicznej, na 

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

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

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

Żeliszew Duży (działka nr ewid. 437/1), w celu budowy słupa linii SN 15kV oraz linii 
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kablowej SN 15 kV dla potrzeb elektrowni fotowoltaicznej w terminie 23.06.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

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

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/3,  

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

nr ewid. 1240/1) w miejscowości Stok Lacki, w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

stanowiącej działkę działka nr ewid. 949/4,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

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

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

parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3675W 

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

w miejscowości Czarnowąż, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

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

w miejscowości Golice-Kolonia), w celu budowy kanalizacji sanitarnej,                                    

w terminie 23.06. 2021 r. – 02.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia,  

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

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

kablowej światłowodowej doziemnej zlokalizowanej na wysokości działek 250/1, 

714/1, 714/3,  

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

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

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

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

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

kablowej światłowodowej (doziemnej i napowietrznej),  

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

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

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość stanowiącą działkę                   

nr ewid. 98/1,  

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

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

ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 137/3), na okres 23.06.                   

2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

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

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

na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr 

ewid. 137/3), w terminie 23.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

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

w miejscowości Kownaciska, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

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

na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr 

ewid. 70/2), w terminie 02.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia,  

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

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

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 70/2), na okres 

02.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

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

Błogoszcz (działka nr ewid. 87), celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

w terminie 01.07.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia,  

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

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

ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka nr ewid. 147/8), na okres 01.07.                         

2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,  

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

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

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 831 w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy, w dniu 25.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia,  

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

nr ewid. 589/1 w miejscowości Kępa), w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 44,  

 nie może przekazać destruktu asfaltowego na rzecz Gminy Kotuń, gdyż destrukt 

pozyskany z frezowania drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn                        

i Pruszynek został wykorzystany na utwardzenie dróg powiatowych, 

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

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

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

w miejscowości Pluty), poprzez umieszczenie kanalizacji światłowodowej kablowej, 

na okres 02.07.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

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

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

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

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

w miejscowości Pluty), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji światłowodowej kablowej, w terminie 24.06.2021 r. – 02.07.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,  

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

804) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 830                                  

w miejscowości Wodynie, w dniach 23-25.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXV/329/2021 w sprawie cofnięcia 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.                       

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXV/330/2021 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.  

 

3. 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”. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXV/331/2021 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”. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 lipca 2021 r. 

 

1. 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. 
 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 

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

pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach.  

 

3. 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”. 
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            Zarząd Powiatu 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”. 

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

5. 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. 
 

            Zarząd Powiatu 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, 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                             

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

sokołowskiego, wysokomazowieckiego za rok 2020, 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                               

w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2020 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

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

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

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt Porozumienia o współpracy, dotyczącej organizacji 

imprezy promocyjno-targowej: Dni Siedlec – XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem 

Rolniczym. 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. 

 

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

             Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego                       

w Warszawie. 
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8. Rozpatrzenie prośby o udostępnienie powierzchni nadbudówki na dachu, części dachu 

oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

 

        Zarząd Powiatu 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.  

 

9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa samochodu 

osobowego marki Fiat Seicento i jego fizyczna likwidacja. 

 

         Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 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.  

 

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

budowlane. 

 

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

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

11. 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 
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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,                                          
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 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. 
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             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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, 
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 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. 
 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przystąpienia do projektu SOD. 

 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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13. 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.   
 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z przedłożoną przez kierownika Wydziału Promocji                 

i Rozwoju opinią dotyczącą projektu „Strategii rozwiazywania problemów społecznych dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”, 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.       

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 7 lipca 2021 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXVII/337/2021 w sprawie dokonania zmian                         

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych powiatu. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXVII/338/2021 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                             

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 14 lipca 2021 r. 

 

1. Udzielenie Pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu podczas procedur 

związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 

            Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Siedleckiemu i Wicestaroście 

Siedleckiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Siedleckiego (Mocodawcy) 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych:  

 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  
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 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. 

 

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

i parkowanie samochodu Ford Focus. 

 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na poniesione koszty nie wyraził zgody na umorzenie w całości 

należności za usunięcie i przechowywanie samochodu Ford Focus, w kwocie 13 849,60 zł.  

 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania mienia ruchomego Domu                          

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

na: 

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. 

 

4. 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, 
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 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 nr 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 nr 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. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 
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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 nr 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 nr 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, 
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 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. 

 

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

Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto organizację                           

XIII Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”.  Festiwal odbędzie się 18 lipca 

br. na terenie Gminy Wiśniew. 

 

6. 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.  

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ludowego 

Klubu Sportowego Nowe Iganie 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. 

 

7. 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. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy postanowił 

dofinansować kwotą 3000 zł organizację uroczystości religijno-patriotycznych w 101 Rocznicę 

Bitwy Warszawskiej w dniu Święta Wojska Polskiego. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Działamy Pomagamy w Skórcu                            

o dofinansowanie organizacji Biegu Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

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

przedsięwzięcia organizowanego przez Stowarzyszenie Działamy Pomagamy w Skórcu.  
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9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                             

i Producentów Mleka o ufundowanie nagród dla dziesięciu najlepszych hodowców                             

z Powiatu Siedleckiego.  

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę 1000 zł, dla dziesięciu 

najlepszych hodowców z terenu Powiatu.  

 

10. 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.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                                  

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

Łosice za rok 2020, 

 sprawozdanie z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w I półroczu 2021 r.  

 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 28 lipca 2021 r. 

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2021 r.  

   

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

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

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

 

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

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Zarząd Powiatu 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. 

 

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

patronatem oraz dofinansowanie cyklu turniejów „Spotkania Piłkarskie Better 

Together”. 
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Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza 

GOOL 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. 

 

5. 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. 

 

Zarząd Powiatu postanowił udostępnić Grupie Medialnej – Wschód  

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

na kalendarzu planszowym. 

 

6. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie o dofinasowanie 

warsztatów artystycznych dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie  

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. 

 

7. Zaopiniowanie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

Zarząd Powiatu 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.  

 

8. Zaopiniowanie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatków 

motywacyjnych w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom szkół                            

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:  

 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. 

 

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

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w II kwartale 2021 roku. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

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

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 

2031” po konsultacjach społecznych. 

 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 –

2031” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą  

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

11. 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” 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), w celu budowy przyłączy kanalizacji 

kablowej światłowodowej doziemnej, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2 – 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 

(działki ewid. nr: 1552, 2076), w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

 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 3615W miejscowości Mordy ul. Kościuszki (działki ewid.  

nr: 1552, 2076) w celu budowy sieci gazowego średniego,  

 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), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 384/6, 

 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),  
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 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,  

 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 (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 366/18,  

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

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

(działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27), poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość zlokalizowaną na działce ewid nr 

366/18,  

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3667W, 3641W, (działka ewid. nr 2074/1 - 

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej wraz 

z przyłączami w technologii światłowodowej,  

 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,  

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

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

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),   

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), 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), 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,  

 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,  

 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,  
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 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,  

 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,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz, (działka ewid. nr 281), 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość 

zlokalizowaną na działce ewid. nr 247,  

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce, ul. Północna 43,  

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

w miejscowości Rososz, (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,  

 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 (działka ewid. nr 1744/3 obręb Zbuczyn)   

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

nieruchomości - dz. ewid. nr: 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 (działki ewid. nr: 177, 350/1) 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  

w miejscowości Modrzew,  

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

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

przyłącza wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny na działce 496/3,   

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W  

w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 547), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości 

zlokalizowanej na działce ewid. nr 496/3,  

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

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

366/27 obręb Stok Lacki) w celu budowy przyłącza kablowego 

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

366/25. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:  
 rozpatrzył wniosek 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. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r. 
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 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), w celu budowy przyłączy kanalizacji 

kablowej światłowodowej doziemnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2 – 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 (działki ewid. nr: 1552, 2076), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia, w terminie 03-18.08.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

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

budowy sieci gazowego średniego, 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), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu  średniego 

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

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 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka 

ewid. nr 384/6), 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,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 366/18,  

w terminie 29.09.2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27), poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość 

zlokalizowaną na działce ewid nr 366/18, o powierzchni  

na okres 29.09.2021 r. – 31.12.2051 r., 

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

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

- obręb Izdebki Kosny) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kanalizacji kablowej wraz z przyłączami w technologii światłowodowej,                             

w terminie 28.07 - 04.08.2021 r., 
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 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,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  

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

w celu budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości działka nr  

ewid. 378, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W  

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

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 (działka ewid. 236), 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), 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,  

 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,  

 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,  

 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,  

 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,  

 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,                                   

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 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 247, w terminie 09.08.2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości - dz. ewid. nr: 

1432, 1743/13, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W  

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr 177, 350/1) 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, 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, 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, w terminie 28.07.                   

2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 366/25. 

 

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

dróg powiatowych za okres od 01.01 – 21.06.2021 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie II i III transzy dotacji celowej  

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

 

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

i parkowanie samochodu marki Ford Mustang. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie umorzenia w całości należności za 

usunięcie z drogi i parkowanie samochodu marki Ford Mustang postanowił utrzymać w mocy 

decyzję z dnia 25 maja br.  

 

14. 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. 

 

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

 

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

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

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew postanowił o ufundowaniu 

nagród dla dzieci w konkursach o tematyce ekologicznej, organizowanych  

w ramach festynu „Zielony Korczew 2021” w kwocie 2.000 zł. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 11 sierpnia 2021 r. 

 

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

 

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

w budżecie powiatu na 2021 r.   

 

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

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

            Zarząd Powiatu 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.  

 

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

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

 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 

Przesmyki. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie 

Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 

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

Rady Powiatu. 

 

5. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

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

 

6. 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., 
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 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.  
 

             Zarząd Powiatu przyjął:  

  sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

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

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Delegaturę w Siedlcach 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego Funduszu 

Zdrowia, 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2021 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

w Siedlcach za  I półrocze 2021 r., 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2021 r.                              

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

Powiatu. 

          Zarząd Powiatu przyjął: 

  informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2020 r., 

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r.  

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

merytorycznej Komisji.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

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

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

9. 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, 
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 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 
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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, 
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 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, 
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 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. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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, 
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 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 
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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, 
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 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”. 

 

10. 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. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił o wsparciu kwotą 1000 zł VII Integracyjnego Pikniku 

Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”, organizowanego w dniu 22 sierpnia br. w Siedlcach                          

na terenie kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 

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

o ufundowanie nagród uczestnikom konkursu wiedzy o samorządzie. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach                             

z/s w Chodowie 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. 

 

12. 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”. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 700 zł organizację XV Mazowieckiego 

Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”.   

 



48 
 

13.  Przyjęcie „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022”. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął „Program współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2022” i skierował do konsultacji społecznych. 

 

14. Rozpatrzenie prośby Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego o akceptację propozycji 

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

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego                           

w Siedlcach zaakceptował propozycję aneksu do umowy nr 1/S/2021 z dnia 30.04.2021 r.    

 

15. 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”. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego                           

w Siedlcach wyraził zgodę na rozwiązanie umowy nr 2/S/2021 z dnia 30.04.2021 r.,                                   

na realizację zadania publicznego „RAJDY ROWEROWE „POZNAJ POWIAT SIEDLECKI”.  

 

16. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 19 sierpnia 2021 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024                              

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

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                  

w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz 

ścinarki do poboczy. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                            

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – 

wywrotka oraz ścinarki do poboczy i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

„Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2025” i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                     

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                         

w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025” i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                

w Siedlcach. 

 

        Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXI/346/2021 w sprawie przyjęcia logo 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

7. Przyjęcie: 

 informacji nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP                          

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach, 

 informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. 

 informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                                    

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                      

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej, 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                  

w Stoku Lackim w I półroczu 2021 r., 

 informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2021/2022. 
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             Zarząd Powiatu przyjął:  

 informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP                             

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,  

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,                     

 informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                                    

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                        

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej, 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim w I półroczu 2021 r.  

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

Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2021/2022 

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

merytorycznej Komisji. 

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 187 – obręb 

Tarcze, działka ewid. nr 63 obręb Lipiny) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej światłowodowej, 

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

w części decyzji nr D.6853.1.149.2021 z dnia 28.07.2021 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 87)                             

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 41 w obrębie Błogoszcz, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/2 w obrębie Rososz, 

 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3686W Grabianów (działka ewid. nr 144)                       

w celu usunięcia awarii sieci światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3645W (działka ewid. nr 797/2 

– obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - obręb Dąbrówka Stany) 

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                           

z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3637W i nr 3645W (działka ewid. nr 797/2 – obręb 

Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - obręb Dąbrówka Stany) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                            

z przyłączami, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 – obręb 

Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1 - obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 

238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 
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 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 – obręb 

Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/4 - obręb Czepielin 

Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu                                   

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 108 w miejscowości Grubale, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 175, 

176, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 54, 

 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 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki 

(działka ewid. nr 23/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 37/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 699/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 699/3, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka 

ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 772. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 187 – obręb Tarcze, działka ewid. nr 63 - obręb Lipiny) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej światłowodowej, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.149.2021 z dnia 28.07.2021 r., poprzez 

zmianę zapisu: „…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3638W (działka ewid. nr 1805/2 – obręb Zbuczyn gmina Zbuczyn)”, na zapis: 

„…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki 

ewid. nr: 1805/2, 1017/1, 1016, 1014/1, 1006/1 – obręb Zbuczyn gmina 

Zbuczyn)”, 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 87) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 41                             

w obrębie Błogoszcz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/2 w obrębie Rososz, 

określając parametry techniczne, 

 określił Orange Polska S.A.  Al. Jerozolimskie 160 Warszawa warunki zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb Grabianów (działka ewid. 

nr 144), w celu usunięcia awarii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3645W 

(działka ewid. nr 797/2 – obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - 

obręb Dąbrówka Stany) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na okres 31.08.2021 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 3637W i nr 3645W 

(działka ewid. nr 797/2 – obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - 

obręb Dąbrówka Stany) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 26 - 31.08.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 2077 – obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1 - obręb Czepielin Kol., 

działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy kanalizacji kablowej                       

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 2077 – obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/4 - 

obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz                                  

z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 108 w miejscowości Grubale                        

w terminie 26.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                     

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny                                  

na działkach ewid. nr: 175, 176, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                        

w miejscowości Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 54, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                        

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 23/1) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 37/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 699/3                        

w terminie 23.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 699/3 na okres 23.08.2021 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 3654W                             

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 772. 

 

 

 

                                                                                                              STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


