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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                    

ZA OKRES OD 27 SIERPNIA DO 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU. 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 27 sierpnia 2021 r. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 – po dokonaniu 

autopoprawki. 

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

Budżetowej na 2021 r. Powiatu Siedleckiego – po dokonaniu autopoprawki.  

 

Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę  do projektów  uchwał  Rady Powiatu: 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2024, 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Powiatu 

Siedleckiego 

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

Powiatu, w miejsce projektów w/w uchwał przekazanych pismem nr OR.0022.24.2021 z dnia                         

25 sierpnia br.  

Zarząd przyjął w/w projekty uchwał po wprowadzonej autopoprawce. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024                              

za I półrocze 2021 roku”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIII/347/2021 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                          

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                      

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIII/348/2021 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”,                   

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA”  w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIII/349/2021 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. 

Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić:  

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach 

„Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. 

Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”,                          

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIII/350/2021 w sprawie wyrażenia opinii                         

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

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 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 w miejscowości 

Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0, 4 kV, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV,  

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

 w sprawie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3629W 

(działka ewid. nr 252) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 248                              

w obrębie Sosenki Jajki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2/3                            

w obrębie Grubale. 
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           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego działki ewid. nr: 

253/6, 253/7 na okres 27.08.2021 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 Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania w energię 

działek ewid. nr: 253/6, 253/7 w terminie 27.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                                  

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

działki ewid. nr 98/1 w terminie 27.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                            

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 98/1) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 27.08.2021 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 3610W                                             

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid. nr: 

441, 437/1, 439/1, 439/2 w terminie 27.08.2021 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 (działka ewid. nr 671) w celu umieszczenia 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działek ewid. nr: 441, 437/1, 

439/1, 439/2 na okres 27.08.2021 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, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3629W (działka ewid. nr 252) do nieruchomości 

stanowiącej działkę ewid. nr 248 w obrębie Sosenki Jajki, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2/3                        

w obrębie Grubale, określając parametry techniczne. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej 

oddz. przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie finansowe         

w opłaceniu transportu za wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego na formacyjny 

dzień skupienia w Sanktuarium w Kodniu n/Bugiem.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Siedleckiej Oddział przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, postanowił 

dofinansować kwotą 2 000 zł brutto do kosztów transportu młodzieży z Powiatu Siedleckiego 

na formacyjny dzień skupienia, do Sanktuarium w Kodniu n/Bugiem. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 września 2021 r. 

 

1. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2022 r. oraz 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025. 

 

            Zarząd Powiatu zatwierdził zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych                   

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 r. oraz projektu uchwały                          

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025. 

 

2. Zajęcie stanowiska w sprawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach                    

nr 1426-SEE.711.3060.2021.EM z dnia 11.08.2021 r. w sprawie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego. 

 

            Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie należności za usunięcie                                            

i przechowywanie samochodu marki Volkswagen Polo, nr rejestracyjny LLU 00610  w kwocie 

25 866 zł, odsetek ustawowych naliczonych na dzień 8 września br. w kwocie 8 004,85 zł, 

kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.   

 

3.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 597/7 o pow. 0,2125, położoną w obrębie Stok Lacki gmina 

Siedlce.   

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną                         

w ewidencji gruntów i budynków nr 597/7 o powierzchni 0,2125 ha, położoną w obrębie                      

Stok Lacki gmina Siedlce.    

Cena 1 m2 gruntu – 50 zł 

50 zł/m2 x 2125 m2 = 106 250 zł – kwota odszkodowania za działkę. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIV/351/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                              

w Siedlcach. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                           

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.  

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXIV/352/2021 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.  

 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 396, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 
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kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 396, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W (obręb Wólka Wiśniewska - działka 

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

doziemnych przyłączy światłowodowych oraz przyłączy na gruntowych 

konstrukcjach wsporczych,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W (obręb Wólka Wiśniewska - działka 

ewid. nr 1065/1), poprzez umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych 

przyłączy światłowodowych oraz przyłączy na gruntowych konstrukcjach 

wsporczych, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działki ewid. nr: 42/2, 43/2, 44/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 44/1, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W (działki ewid. nr: 42/2, 43/2, 44/2)                                    

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu prowadzenia robót polegających                    

na umieszczeniu energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość                           

na działce ewid. nr 44/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka ewid. nr 1403/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                    

na działce ewid. nr 1403/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka ewid. nr 1403/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1403/2, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 753 – obręb Bzów) 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 3638W (działka ewid. nr 753 – obręb 

Bzów) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 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) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 175, 176, 

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

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236)                        

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działki ewid. nr: 175, 176), 

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

powiatowej nr 3612W w miejscowości Sosna Korabie (działka ewid. nr 53)                      

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 54), 
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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 3612W w miejscowości 

Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 54, 

 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) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1019/2, 

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

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1)                   

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 1019/2), 

 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 3647W (działka ewid. nr 

931/3) obręb Dobrzanów w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 906, 

 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 3662W obręb Zaliwie 

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

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 98/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3619W 

(działka ewid. nr 160) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 12                             

w obrębie Nasiłów, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 351/2                             

w obrębie Wola Suchożebrska, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3640W 

(działka ewid. nr 556) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633                           

w obrębie Krześlin, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił PU „PAK” Stok Lacki ul. Siedlecka 111                   

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                         

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

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami zasilającymi budynek 

mieszkalny na działkach ewid. nr: 326/6, 326/24, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 595/1, 606/1 – 

obręb Krzymosze) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej,  

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 606/1 – obręb 

Krzymosze) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działki ewid. nr: 385, 394 – obręb 

Januszówka) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 

301 – obręb Modrzew, działka ewid. nr 61 – obręb Kwasy) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 

301 – obręb Modrzew) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3635W (działki ewid. nr: 1341, 

1336 – obręb Gołąbek) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 w sprawie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid.                  

nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439 obręb Trzciniec. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                                           

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) poprzez umieszczenie 

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

nr 396 na okres 8.09.2021 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 3650W                                            

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 396 w terminie 8.09.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (obręb Wólka 

Wiśniewska - działka ewid. nr 1065/1), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych oraz 

przyłączy na gruntowych konstrukcjach wsporczych w terminie                                     

13 - 17.09.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (obręb Wólka 

Wiśniewska - działka ewid. nr 1065/1), poprzez umieszczenie doziemnych 

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych oraz przyłączy 

napowietrznych na gruntowych konstrukcjach wsporczych na okres                                

17.09.2021 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 3606W                                            

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki ewid. nr: 42/2, 43/2, 44/2) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość                    

na działce ewid. nr 44/1 na okres 17.09.2021 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 3606W (działki ewid. 

nr: 42/2, 43/2, 44/2) w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 44/1 w terminie 17.09.2021 r., ustalił opłatę 
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za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W                                         

w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 1403/1) w celu prowadzenia 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1403/2 w terminie 8.09.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

Kolonia Mordy (działka ewid. nr 1403/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1403/2 na 

okres 8.09.2021 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 3638W (działka ewid. 

nr 753 – obręb Bzów) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 8 - 10.09.2021 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 753 – obręb Bzów) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej na okres 10.09.2021 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 3615W                                           

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 175, 176 na okres 13.09.2021 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 3615W                                             

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny (działki ewid. nr: 175, 176) w terminie 13.09.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                             

w miejscowości Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny (działka ewid. nr 54) w terminie 13.09.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                              

w miejscowości Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 54 na okres 13.09.2021 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 3611W                                            

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) poprzez umieszczenie 
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przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 1019/2 na okres 10.09.2021 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 3611W                                          

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1708/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny (działka ewid. nr 1019/2) w terminie 10.09.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 931/3) obręb Dobrzanów w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 906, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W obręb 

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

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 98/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3619W 

(działka ewid. nr 160) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 12                      

w obrębie Nasiłów, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 351/2                           

w obrębie Wola Suchożebrska, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3640W 

(działka ewid. nr 556) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633                        

w obrębie Krześlin, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

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

sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami zasilającymi budynek 

mieszkalny na działkach ewid. nr: 326/6, 326/24, 

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

nr: 595/1, 606/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 606/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy przyłączy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działki ewid. nr: 385, 394 – obręb Januszówka) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W                           

i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 301 – obręb Modrzew, działka ewid. nr 61 – 

obręb Kwasy) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W                          

i nr 3641W (działki ewid. nr: 451, 301 – obręb Modrzew) w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3635W 

(działki ewid. nr: 1341, 1336 – obręb Gołąbek) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej, 
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 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439 obręb 

Trzciniec, określając parametry techniczne. 

 

7. Przyjęcie projektu porozumienia z gminami z terenu Powiatu w sprawie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych.  

 

             Zarząd Powiatu zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji 

zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin z Powiatu 

Siedleckiego. Skutki finansowe w sezonie zimowym 2021/2022 -  260000 zł. 

 

8. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zgodę na zmianę adresu siedziby PCPR                            

w Siedlcach oraz wynajęcie lokalu biurowego przy ul. Czerwonego Krzyża 41                                 

w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu nie zaakceptował wniosku przedłożonego przez p.o. Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach dotyczącego wynajmu lokalu biurowego 

z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Czerwonego 

Krzyża 41 w Siedlcach z uwagi na wysokie koszty stałe. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek dotyczący sprzedaży drewna pochodzącego                      

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 
 

11. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 2/S/2021 z dnia 

30.04.2021 r. na realizację zadania publicznego pn.: RAJDY ROWEROWE „POZNAJ 

POWIAT SIEDLECKI”. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy                              

nr 2/S/2021 z dnia 30.04.2021 r. na realizację zadania publicznego pn.: RAJDY ROWEROWE 

„POZNAJ POWIAT SIEDLECKI”. 

 

12. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 1 do arkusza organizacji SOSW w Stoku Lackim na 

rok szkolny 2021/2022, w porównaniu do arkusza zatwierdzonego 5 maja 2021 r. 

(arkusz majowy) oraz do roku szkolnego 2020/2021.  

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aneks nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.  

 

13. Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty należności za usunięcie z drogi i parkowanie 

samochodu marki Ford Mustang, nr rejestracyjny WD 40339. 
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            Zarząd Powiatu postanowił utrzymać w mocy decyzję z dnia 25 maja br., ze zmianą 

rozłożenia na raty kwoty 7000 zł płatnej w ratach do dnia 25 każdego miesiąca: 

 m-c IX       – 1000 zł, 

 m-c X         – 1000 zł, 

 m-c XI        – 1000 zł, 

 m-c XII       – 1000 zł, 

 m-c I/2022   – 1000 zł, 

 m-c II/2022  – 1000 zł, 

 m-c III/2022 – 1000 zł. 

Po dokonaniu wpłaty kwoty 7000 zł Zarząd postanowił umorzyć pozostałą zaległość w kwocie 

7092,68 zł.  
 

 

 

                                                                                                STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


