
Protokół Nr CXXX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 26 października 2021 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.  Przyjęcie porządku obrad. 

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

15 października 2021 r.  

3. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat                        

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok. 

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

budowlane. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wnioski o wydanie decyzji                           

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

7. Rozpatrzenie wniosków 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W (działka 

ewid. nr 96) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 129, 130 obręb 

Osiny Dolne, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W (działka 

ewid. nr 96) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128 obręb                           

Osiny Dolne, 

 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 3622W w miejscowości Głuchówek 

(działki ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 183/2, 



 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl., w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działki ewid. nr: 741, 

421/1, 762/1, 574/1, 575/1, 583/1, 584/1, 585/1 - obręb Wojnów) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej oraz studni i szafy 

telekomunikacyjnej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3 - obręb 

Tchórzew) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej z napowietrzną linią kablową wraz z przyłączami, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej                            

nr 3666W (działka ewid. nr 538) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.         

nr 66/2 obręb Stok Lacki, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl., w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działki ewid. nr: 

741, 79/2, 1/2, 69 - obręb Suchodół Wielki, 25/2, 176 – obręb Suchodołek, 122/1 

– obręb Wólka Biernaty) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej oraz studni i szafy telekomunikacyjnej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 191/3, 

 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 3621W w miejscowości Dąbrowa (działka 

ewid. nr 1109) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 788/2, 

 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 3663W w miejscowości Tokary (działka 

ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV, zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 79, 

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

w imieniu którego wystąpiła TASTA ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce 



(działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia                          

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 73, 

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

w imieniu którego wystąpiła TASTA ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Błogoszcz 

(działka ewid. nr 155/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia                          

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 155/2, 

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

drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 52) - obręb Wola Serocka w celu 

budowy telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej 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 3662W w miejscowości Mokobody 

(działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

1201/18, 

 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 3618W w miejscowości Hołubla (działka 

ewid. nr 2697/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 183/2, 

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

w imieniu którego wystąpiła TASTA ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce 

(działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia                          

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 130/6 oraz 140/3 i 138/1, 

 Wójta Gminy Kotuń w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 1249/1) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 1380/2 obręb Kotuń, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 437/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 395 

obręb Żeliszew Duży, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 305/1, 

305/2 obręb Jagodne, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń (działka ewid. 

nr 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Pruszynek (działka 

ewid. nr 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 115, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Pruszynek (działka 

ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 115, 

 Gminy Zbuczyn w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                        

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami , 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka 

ewid. nr 475) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 214/5, 

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działka ewid. nr 475)                      

w miejscowości Suchożebry w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 214/5, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 



504) obręb Grubale w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

nieruchomości – działka ewid. nr 110, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 509/1 - obręb 

Zbuczyn) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej - przejście poprzeczne pod drogą, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W (działka ewid. nr 515/3 - obręb 

Tęczki) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, i telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                        

nr 3624W (obręb Pliszki – działki ewid. nr: 146/7, 146/10, 146/11, obręb 

Koryciany – działki ewid. nr: 73, 170, 362) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                     

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                        

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

182/8, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl., w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W (działka ewid. nr 

1522 - obręb Mordy, działka ewid. nr 201 – obręb Kolonia Mordy) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 777/2 

gmina Wiśniew, 

 radnego Powiatu Pana Kazimierza Prochenki o ujęcie w budżecie powiatu na 

2022 r. zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3656W w miejscowości Grodzisk, po lewej stronie jadąc od Zbuczyna na dł. 

ok. 0,65 km. 

8. Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Wodynie w celu realizacji przez Powiat 

zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 



9. Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Mordy w celu realizacji przez Powiat zadania                      

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

10. Przyjęcie projektu porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie,                

ul. Żytnia 15 lok. 16 oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach,                                                     

ul. Berka Joselewicza 3, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2022 r. 

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach o pomoc finansową 

na zakup nagród uczestnikom III Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej. 

12. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Fundację 

Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej poprzez realizację zadania „Sportowa kuchnia” w Powiecie Siedleckim. 

13. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Fundację 

Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez 

realizację zadania Smaki Powiatu Siedleckiego „Śladami Reymonta”. 

14. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie 

Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej poprzez realizację zadania „Poznaj Gminę Skórzec”. 

15. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Klub Przyjaciół 

Siatkówki Siedlce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

realizację zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w Powiecie Siedleckim. 

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXIX/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 15 października 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu na 2022 rok. W § 3 projektu uchwały dodany został pkt 8 w brzmieniu: 



„hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego –  50,00 zł”. Tak zmieniony 

projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do 

Przewodniczącegio Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu,                          

w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przekazanego pismem nr OR.0022.30.2021 z dnia 

14 października br. (zał. nr 1).  

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXX/365/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXX/366/2021 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXX/367/2021 w sprawie                             

wyrażenia opinii w przedmiocie wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 96) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 129, 130 

obręb Osiny Dolne, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 96) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128 obręb 

Osiny Dolne, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                       

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 158/1, 386/1, 160/3) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 183/2, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działki ewid. nr: 741, 421/1, 762/1, 574/1, 575/1, 583/1, 584/1, 585/1 - obręb 

Wojnów) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

oraz studni i szafy telekomunikacyjnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działka ewid. nr 641/3 - obręb Tchórzew) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej z napowietrzną linią kablową wraz                      

z przyłączami na istniejącej podbudowie słupowej, 

 wyraził zgodę wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 538) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 66/2 obręb 

Stok Lacki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działki ewid. nr: 741, 79/2, 1/2, 69 - obręb Suchodół Wielki, nr: 25/2, 176 – 

obręb Suchodołek, nr 122/1 – obręb Wólka Biernaty) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej oraz studni i szafy telekomunikacyjnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 191/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3621W                     

w miejscowości Dąbrowa (działka ewid. nr 1109) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 788/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                       

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek garażowy 

na działce ewid. nr 79, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 73, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 155/2, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52) - obręb Wola Serocka w celu budowy telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                       

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 1201/18, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                              

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 183/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 130/6 oraz 140/3                             

i 138/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                       

nr 1380/2 obręb Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 437/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 395 

obręb Żeliszew Duży, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 305/1, 

305/2 obręb Jagodne, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                          

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 26.10.2021 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 3605W                         

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w terminie 26.10.             



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

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                          

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

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

nr 115 na okres 26.10.2021 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 115 w terminie 26.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                           

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami okres 26.10.2021 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 3614W                                          

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) poprzez umieszczenie 

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

214/5 okres 3.11.2021 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 3614W (działka ewid. 

nr 475) w miejscowości Suchożebry w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 214/5 w terminie 3.11.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) obręb Grubale w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do nieruchomości – działka ewid. nr 110, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 509/1 - obręb Zbuczyn) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej           

technologii światłowodowej - przejście poprzeczne pod drogą, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W (działka ewid. 

nr 515/3 - obręb Tęczki) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej i telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W 

(obręb Pliszki – działki ewid. nr: 146/7, 146/10, 146/11, obręb Koryciany – 

działki ewid. nr: 73, 170, 362) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                   

nr 182/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W 

(działka ewid. nr 1522 - obręb Mordy, działka ewid. nr 201 – obręb Kolonia 

Mordy) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 777/2 

gmina Wiśniew, określając parametry techniczne, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek radnego Powiatu Pana Kazimierza 

Prochenki o ujęcie w budżecie powiatu na 2022 r. zadania polegającego                            

na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Grodzisk, po lewej stronie jadąc od Zbuczyna na dł. ok. 0,65 km. 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie w celu 

realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. nr 6). 

 

 

 



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Miastem i Gminą Mordy 

w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                   

(zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Okręgową Izbą Radców 

Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach, 

ul. Berka Joselewicza 3, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2022 r. (zał. nr 8).   

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach                 

(zał. nr 9), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 800 zł laureatom                                  

III Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Konkurs zorganizowany zostanie                             

9 listopada br. w Zespole Oświatowym w Golicach. 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu, 

jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać uproszczonej oferty realizacji zadania 

publicznego przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie wspierania                                      

i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację zadania „Sportowa kuchnia”                                

w Powiecie Siedleckim (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu, 

jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać uproszczonej oferty realizacji zadania 

publicznego przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie turystyki                                         

i krajoznawstwa poprzez realizację zadania Smaki Powiatu Siedleckiego „Śladami Reymonta” 

(zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu, 

jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać uproszczonej oferty realizacji zadania 



publicznego przez Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację zadania „Poznaj Gminę 

Skórzec” (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

          Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu, 

jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać uproszczonej oferty realizacji zadania 

publicznego przez Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej poprzez realizację zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży                              

w Powiecie Siedleckim (zał.nr 13). 

  

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       STAROSTA 

                                                                                              /-/ Karol Tchórzewski  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 

 


