
1 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH                     

ZA OKRES OD 14 PAŹDZIERNIKA DO 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 14 października 2021 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVIII/362/2021 w sprawie dokonania zmian                     

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt 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 Powiatu. 

 

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

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt 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 Powiatu. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian 

w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umorzenia należności wraz z odsetkami 

za usunięcie i przechowywanie samochodu marki Opel Corsa. 
 

             Zarząd Powiatu nie wyraził zgodny na umorzenie należności za usunięcie                                       

i przechowywanie samochodu marki Opel Corsa, w wysokości 14722,47 zł.  

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom 

z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

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

obrady Rady Powiatu. 
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7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 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 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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 r. i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVIII/363/2021 w sprawie wyrażenia opinii                        

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

 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 804) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6 

obręb Wodynie, 

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

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

1019 – obręb Ozorów) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551/2, 

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

Elinvest ul. Mieszka I 16/11 Siedlce, w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu 

w Siedlcach nr D.6853.98.2021 z dnia 8.06.2021 r., przedmiotem której jest 

wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza kablowego nn 0,4 kV w miejscowości 

Wołyńce, 

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

drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy 

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 3667W (działka ewid. nr 1044/1 - obręb 

Krzesk Królowa Niwa) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka ewid. 

nr 833) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 772, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka ewid. 

nr 833) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 772, 

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

powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 669)                      

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia, 
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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 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 669) poprzez umieszczenie sieci gazowej 

średniego ciśnienia, 

 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 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 198/7, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr  535) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 332/11, 

 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 

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 332/11, 

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

drogi powiatowej nr 3685W (działka ewid. nr 1151/2 - obręb Ujrzanów) poprzez 

umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid.                  

nr 712 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 744, 

 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 3647W (obręb 

Kamieniec - działka ewid. nr 669/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV, do nieruchomości na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 

778/4, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 144) w miejscowości Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na 

przebudowie zjazdu publicznego do działki ewid. nr 147/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka ewid. 

nr 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 18/6, 18/9, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka ewid. 

nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 18/6, 18/9, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. 

nr 647) w miejscowości Trzciniec w celu prowadzenia robót polegających 

na przebudowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 439, 
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 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 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 329/1 - obręb 

Lipiny) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.nr 329/1 – obręb Lipiny) w celu 

budowy 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 3633W (działka ewid. nr 291/1 - obręb 

Ługi Rętki) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.nr 291/1 – obręb Ługi Rętki) w celu 

budowy 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 3667W i nr 2050W (działki ewid. nr: 

1041/1, 1044/1, 1042 - obręb Krzesk Królowa Niwa) poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid.nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu 

budowy 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 3636W (działka ewid. nr 275 - obręb Borki 

Sołdy) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka ewid. 

nr 252) w miejscowości Sosenki Jajki w celu prowadzenia robót polegających 

na wykonaniu remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 248, 

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

Błogoszcz (działki ewid. nr: 155/1, 253) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

na działce ewid. nr 155/2, 

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

Błogoszcz (działki ewid. nr: 155/1, 253) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości - działka ewid. nr 155/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. 

nr 366/25, 
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 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 366/27) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/25, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka 

ewid. nr 667) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 261, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Wołyńce (działka ewid. nr 667) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. 

nr 261, 

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

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

na budowie przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 208, 

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

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

na budowie przyłącza kanalizacyjnego do działki ewid. nr 454, 

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

Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacyjnego do działki ewid. nr 454, 

 PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec (działka ewid. nr 759/3) poprzez 

umieszczenie odcinka sieci wodociągowej (przecisk poprzeczny pod drogą), 

 Inżynieria Adampol ul. Spacerowa 3 Adampol, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec (działka ewid. 

nr 759/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie odcinka sieci 

wodociągowej, 

 w sprawie uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże – 

Domanice Kol.”, 

 radnego Powiatu Pana Wojciecha Biardy o wykonanie w 2022 r. nw. inwestycji: 
a) remont drogi powiatowej w miejscowości Borki-Wyrki ok. 0,7 km – obecna 

stabilizacja, 

b) remont drogi powiatowej w miejscowości Łęcznowola od skrzyżowania do końca 

miejscowości ok. 0,8 km, 

c) remont drogi powiatowej Zbuczyn – Bzów – Rzążew wraz z wymianą przepustów 

na odcinku o dł. ok. 4 km, 

d) wykonanie kładki dla pieszych w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska, 

e) remont mostu w Zbuczynie ul. Klonowa oraz wykonanie kładki dla pieszych,  

f) budowa chodnika w miejscowości Tarcze dł. ok. 0,7 km, 

g) wykonanie balustrady w miejscowości Czuryły od skrzyżowania w kierunku Siedlec 

dł. ok. 0,35 km,  

 radnego Powiatu Pana Piotra Dymowskiego o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. 

zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3621W Przesmyki – Kaliski, 

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3627W Cierpigórz – Głuchów, 

 radnego Powiatu Pana Dariusza Stopy o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki (ul. Gryczna) – 

Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem, 
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b) opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od 

miejscowości Pruszynek do miejscowości Golice, 

 Klubu radnych PSL o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Roguziec – Suchodół,  

b) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki  (ul. Gryczna) – 

Błogoszcz (ul. Dębowa), 

c) wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od miejscowości 

Pruszynek do miejscowości Golice, 

d) budowa drogi powiatowej nr 3605W Dąbrówka Stany – Chlewiska, 

e) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej nr 3616W 

Strzała – Przygody, 

f) wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory 

– Patrykozy na odcinku Krześlinek – Brzozów, 

g) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry – Osiny Górne, 

h) przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Kownaciska – Krześlin wraz                             

z budową chodnika w miejscowości Kownaciska, 

i) remont dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3651W na odcinku Domanice – 

Olszyc Włościański, 

j) przebudowa drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Kępa – Żdżar, 

k) przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki – Kaliski, 

l) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Wólka Biernaty – Suchodół, 

m) budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Mordach, 

n) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Mordy do drogi nr 3617W, 

o) przebudowa ul. 3-go Maja, Sienkiewicza i Pustej w miejscowości Mordy, 

 radnej Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. 

zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku 

Mokobody – Osiny Górne o dł. 3,905 km wraz z budową chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody o dł. ok. 0,8 km, 

b) remont drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki na odcinku                    

od Mokobód do skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Zaliwie Piegawki 

o dł. ok. 1,5 km wraz z budową chodnika przy ul. Ossolińskich oraz przy                                

ul. Ostaszewizna, 

c) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie – 

Piegawki – Niwiski w miejscowości Zaliwie – Piegawki o dł. ok. 0, 8 km, 

d) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry 

w miejscowości Osiny Górne o dł. ok. 0, 63 km, 

e) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W  

na odcinku Świniary – Dmochy o długości ok. 1 km, 

f) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W  

na odcinku Mokobody – Osiny Górne – Suchożebry o dł. ok. 3,5 km,  

 radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego o ujęcie w budżecie powiatu 

na 2022r. nw. zadań: 
a) remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3685W na całym odcinku,  

b) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku Lackim 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3632W w miejscowości Błogoszcz, 

c) projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3632W od miejscowości Golice do 

miejscowości Pruszyn, 

d) remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej nr 3644W i modernizacja 

barierek ochronnych,  

e) remont chodnika wraz z barierkami w ciągu drogi powiatowej nr 3635W na odcinku 

od granic miasta do końca miejscowości Wołyńce, 

f) utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 3635W, 
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 Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w budżecie na 2022r. zadania polegającego na 

remoncie drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki do drogi Paprotnia – 

Zakrze na odcinku od miejscowości Pluty w kierunku miejscowości Paprotnia              

o dł. ok. 0,83 km, 

 Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w budżecie na 2022r nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3659W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 

drogi powiatowej nr  3602W i nr 3659W w miejscowości Kępa, 

b) Gmina Kotuń deklaruje chęć opracowania dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 3602W od miejscowości Żeliszew Podkościelny 

do miejscowości Łączka,  

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3602W od mostu na rzece Świdnica do 

miejscowości Pieńki, 

d) remont drogi powiatowej nr 3675W od drogi krajowej do miejscowości 

Czarnowąż, 

e) remont drogi  powiatowej  nr  3659W  na  odcinku  od mostu  na rzece Kostrzyń 

do miejscowości Żdżar, 

 o ujęcie w budżecie na 2022r. remontu drogi powiatowej na odcinku Czachy – 

Olszyc, 

 o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3653W na odcinku Żebrak-Trzciniec 

oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

 mieszkańców wsi Tarcze o wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej                    

nr 3666W Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Tarcze, 

 Pana Witolda Kąkola i Pani Marioli Bobrowskiej  o ujęcia w budżecie na 2022r. 

przebudowy drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

i miejscowości Krześlin wraz z budową chodnika w miejscowości Kownaciska, 

 Pana Witolda Kąkola radnego Powiatu o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny Górne 

wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Mokobody, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 

nr 3937W na odcinku Świniary – Dmochy o dł. ok. 1 km, 

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry - Osiny Górne, 

d) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W wraz z wymianą dwóch 

przepustów na  odcinku  Żuków  –  Mokobody  o  dł.  ok.  3,5km  w  tym   budowa  

chodnika  o  dł.  ok. 300 m w miejscowości Mokobody, 

e) budowa chodnika wraz z kanałem deszczowym w ciągu drogi powiatowej 

nr 3938W o dł. ok. 0,15 km w miejscowości Księżopole Jałmużny,  

 Pana Jacka Izdebskiego Radnego Powiatu, Przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Rynku Pracy o wykonanie w 2022 r.: 
a) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Radomyśl 

w kierunku miejscowości Okniny Stare, 

b) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk 

Majątek (odcinek obejmujący teren zabudowy z przedłużeniem do wjazdu na 

cmentarz), 

c) budowy (dokończenie) chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3641W                                     

w miejscowości Tchórzew o dł. ok. 0,300 km (do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tchórzewie), 

d) budowy (dokończenie) chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3637W                                     

w miejscowości Zbuczyn, ul. Poręby w kierunku miejscowości Łęcznowola, 

e) remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa, 

f) remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3640W na odcinku Zbuczyn – Rzążew 

wraz z wykonaniem poboczy i remontem przepustów, 
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g) przebudowy drogi powiatowej nr 3658W Wólka Kamienna – granica 

województwa (Zaolszynie) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego,  

h) przebudowy drogi powiatowej nr 3643W droga krajowa nr 2 Maciejowice – 

granica województwa (Wierzejki) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego,  

i) remontu drogi powiatowej nr 3642W Krzesk Królowa Niwa – Tęczki – granica 

województwa, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej                           

nr 3605W na odcinku Chlewiska – Dąbrówka Stany, 

 radnej Powiatu Pani Małgorzaty Stolarzewskiej – Sierakowskiej oraz Wójta 

Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości 

Kownaciska i Krześlin wraz budową chodnika w miejscowości Kownaciska, 

b) wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3940W 

Krześlin – Nakory - Patrykozy na odcinku Krześlinek – Brzozów, 

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry - Osiny Górne, 

d) budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzała – Przygody, 

 radnego Powiatu Pana Jana Osieja o ujęcie w planie budżetu na 2022 r. 

zadania polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 3633W                 

na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Joachimów do drogi powiatowej                

w miejscowości Stok Lacki, 

 radnego Powiatu Pana Tomasza Miszty o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. 

zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże                               

i Domanice –  Kolonia  na  odcinku  od  granicy  gminy  do  Szkoły  

Podstawowej w Domanicach – Kolonii, 

b) wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Domanice  na  odcinku od Piekarni Zając Dariusz do ostatnich zabudowań                   

w stronę Olszyca, 

c) remont drogi powiatowej Domanice – Olszyc Włościański na odcinku 5,7 km               

w ciągu dróg powiatowych  nr: 3652W, 3651W, 3648W (od krzyżówki z droga 

gminną Domanice – Kopcie do boiska KS Korona Olszyc), 

 o ujęcie w  budżecie powiatu na 2022r. nw. zadań: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej                 

nr 3632W na odcinku   od   skrzyżowania   drogi  powiatowej  nr  3631W                 

do  skrzyżowania  z  drogą powiatową nr 3617W, 

b) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki (ul. Gryczna) – 

Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem, 

c) o ujęcie w budżecie na 2022r zadania polegającego na przebudowie 

drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od krzyżówki w Suchodołku 

do krzyżówki  z drogą wojewódzką nr 698 przez wieś Wólka Biernaty, 

 o naprawę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3635W od miejscowości 

Rakowiec do miejscowości Wołyńce oraz o montaż barier przy przepuście                  

za cmentarzem, 

 mieszkańców wsi Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska i Ptaszki o remont drogi 

powiatowej nr 3629W od m. Sosenki – Jajki do m. Wólka Soseńska i drogi 

powiatowej nr 3665W na odcinku od m. Wólka Soseńska – Ptaszki – granica 

powiatu,  

 Sołtysa wsi Nowe Opole o ujęcie w budżecie powiatu na 2022r. zadania 

polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3610W ul. Pięknej w Nowym 

Opolu na odcinku o dł. ok. 1km, 
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 mieszkańców wsi Łączka i Żeliszew Duży o ujęcie w budżecie na 2022r. 

zadania polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od 

Żeliszewa Dużego do miejscowości Łączka, 

 o ujęcie w planie budżetowym na 2022 r. zadania polegającego na wykonaniu 

remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku z Koszewnicy (od mostu ) do 

wsi Pieńki (w kierunku DK2) z uwzględnieniem budowy ronda na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3602W i 3659W oraz budowy chodnika     

w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do 

Niepublicznego Przedszkola Leśne Skrzaty w Koszewnicy,  

 o ujęcie w budżecie na 2022r. zadania polegającego na budowie drogi 

powiatowej nr 3647W na odcinku Kamieniec – Skarżyn, 

 Sołtysa wsi Rososz o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W  

w miejscowości Rososz o długości do 300m, 

 radnego Powiatu Pana Grzegorza Miezianko o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. 

zadań: 
a) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości 

Tokary, 

b) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości 

Góry,  

c) budowa chodnika w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej          

nr 2044W, 

d) budowa chodnika w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej   

nr 3601W, 

e) przebudowa drogi Laskowice - Tokary w ciągu drogi powiatowej                      

nr 3601W, 

 przebudowa drogi powiatowej Drażniew – Bużyska w ciągu drogi nr 3620W, 

 radnego Powiatu Pana Kazimierza Prochenki o ujęcie w budżecie na 2022r. 

zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W 

po lewej stronie od ul. Akacjowej w miejscowości Dziewule do torów                                

w miejscowości Januszówka o dł. 1,300 km. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W 

(działka ewid. nr 804) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6 

obręb Wodynie, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 1019 – obręb Ozorów) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551/2, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.98.2021 z dnia 

8.06.2021 r., przedmiotem której jest wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV w miejscowości Wołyńce w następujący sposób:                              

1. Wycofuje się załącznik graficzny, zastępując go nowym załącznikiem 

graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. 

nr 1044/1) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami w terminie 14-17.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. 

nr 1044/1 - obręb Krzesk Królowa Niwa) poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 14.10.       

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

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                           

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 772 w terminie 14.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości 

Łupiny (działka ewid. nr 833) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 772 na okres 14.10.                      

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                                          

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 669) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia w terminie 

14.10.2021 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 669) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia na okres 14.10.2021 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 Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia na okres 14.10.2021 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 Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 198/7 w terminie 14.10.2021 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 Stok Lacki (działka ewid. nr  535) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 332/11 w terminie 14.10.2021 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 Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 332/11 na okres 14.10.2021 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 3685W (działka ewid. 

nr 1151/2 - obręb Ujrzanów) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

kablowej na okres 14.10.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 
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zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 712 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 744, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

(obręb Kamieniec - działka ewid. nr 669/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV, do nieruchomości na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 

778/4,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 144) w miejscowości Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na 

przebudowie zjazdu publicznego do działki ewid. nr 147/1 w terminie                            

14-16.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                                          

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) poprzez umieszczenie 

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

nr: 18/6, 18/9 na okres 14.10.2021 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 3654W                                           

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 18/6, 18/9 w terminie                            

14.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid. 

nr 647) w miejscowości Trzciniec w celu prowadzenia robót polegających na 

przebudowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 439 w terminie                            

15-16.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 1151/2) - obręb Ujrzanów w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 14-16.10.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 329/1 - obręb Lipiny) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 22.10.2021 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 (działka 

ewid.nr 329/1 – obręb Lipiny) w celu budowy kanalizacji kablowej                                      

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 18-22.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 291/1 - obręb Ługi Rętki) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 19.10.2021 r. – 
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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 (działka 

ewid.nr 291/1 – obręb Ługi Rętki) w celu budowy kanalizacji kablowej                             

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 18-19.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i nr 2050W 

(działki ewid. nr: 1041/1, 1044/1, 1042 - obręb Krzesk Królowa Niwa) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami na okres 22.10.2021 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 3636W (działka 

ewid.nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu budowy kanalizacji kablowej                                 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 25-26.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 275 - obręb Borki Sołdy) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                             

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 26.10.2021 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 3629W (działka ewid. 

nr 252) w miejscowości Sosenki Jajki w celu prowadzenia robót polegających 

na wykonaniu remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 248 w terminie 14-15.10.2021 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 (działki ewid. nr: 155/1, 253) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej                                             

do nieruchomości na działce ewid. nr 155/2 na okres 14.10.2021 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 3632W                                          

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 155/1, 253) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - działka ewid. nr 155/2 w terminie                 

14.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                        

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) w celu prowadzenia robót 

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

działkę ewid. nr 366/25 w terminie 14.10.2021 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 Stok Lacki (działka ewid. nr 366/27) poprzez umieszczenie 

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

366/25 na okres 14.10.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 
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zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 667) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.nr 261 na 

okres 14.10.2021 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 3635W                        

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 667) w celu prowadzenia robót 

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

działkę ewid. nr 261 w terminie 14.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 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 wodociągowego do działki ewid. nr 208                      

w terminie 20.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia 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 kanalizacyjnego do działki ewid. nr 454                      

w terminie 20.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                           

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

przyłącza kanalizacyjnego do działki ewid. nr 454 na okres 20.10.2021 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 3616W                                           

w miejscowości Purzec (działka ewid. nr 759/3) poprzez umieszczenie odcinka 

sieci wodociągowej (przecisk poprzeczny pod drogą) na okres 14.10.2021 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 3616W                                           

w miejscowości Purzec (działka ewid. nr 759/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w terminie 14.10.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże – 

Domanice Kol.”, 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wojciecha Biardy o wykonanie                      

w 2022 r. nw. inwestycji: 
a) remont drogi powiatowej w miejscowości Borki-Wyrki ok. 0,700 km – obecna 

stabilizacja, 

b) remont drogi powiatowej w miejscowości Łęcznowola od skrzyżowania do końca 

miejscowości ok. 0,800 km, 

c) remont drogi powiatowej Zbuczyn – Bzów – Rzążew wraz z wymianą przepustów na 

odcinku o dł. ok. 4 km, 

d) wykonanie kładki dla pieszych w miejscowości Zbuczyn ul. Starowiejska, 

e) remont mostu w Zbuczynie ul. Klonowa oraz wykonanie kładki dla pieszych,  
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f) budowa chodnika w miejscowości Tarcze dł. ok. 0,700 km, 

g) wykonanie balustrady w miejscowości Czuryły od skrzyżowania w kierunku Siedlec 

dł. ok. 0,350 km. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Piotra Dymowskiego o ujęcie                           

w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3621W Przesmyki – Kaliski, 

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3627W Cierpigórz – Głuchów. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Dariusza Stopy o ujęcie w budżecie 

na 2022r. nw. zadań: 
a) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki (ul. Gryczna) – 

Błogoszcz (ul. Dębowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3632W na odcinku                 

od miejscowości Pruszynek do miejscowości Golice. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Klubu radnych PSL o ujęcie w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Roguziec – Suchodół,  

b) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Stok Lacki  (ul. Gryczna) – 

Błogoszcz (ul. Dębowa), 

c) wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od miejscowości 

Pruszynek do miejscowości Golice, 

d) budowa drogi powiatowej  nr 3605W Dąbrówka Stany – Chlewiska, 

e) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej nr 3616W 

Strzała – Przygody, 

f) wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory 

– Patrykozy na odcinku Krześlinek – Brzozów, 

g) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry – Osiny Górne, 

h) przebudowa drogi powiatowej nr 3615W  na odcinku Kownaciska – Krześlin wraz                             

z budową chodnika w miejscowości Kownaciska, 

i) remont dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3651W na odcinku Domanice – 

Olszyc Włościański, 

j) przebudowa drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Kępa – Żdżar, 

k) przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki – Kaliski, 

l) przebudowa drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Wólka Biernaty – Suchodół, 

m) budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Mordach, 

n) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Mordy do drogi powiatowej   

nr 3617W, 

o) przebudowa ul. 3-go Maja, Sienkiewicza i Pustej w miejscowości Mordy. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej o ujęcie                             

w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku 

Mokobody – Osiny Górne o dł. 3,905 km wraz z budową chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody o dł. ok. 0,8 km, 

b) remont drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki na odcinku od 

Mokobód do skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Zaliwie Piegawki                     

o dł. ok. 1,5 km wraz z budową chodnika przy ul. Ossolińskich oraz przy                                     

ul. Ostaszewizna, 
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c) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie – 

Piegawki – Niwiski w miejscowości Zaliwie – Piegawki o dł. ok. 0,8 km, 

d) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry 

w miejscowości Osiny Górne o dł. ok. 0,63 km, 

e) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W  

na odcinku Świniary – Dmochy o długości ok. 1,0 km, 

f) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W  

na odcinku Mokobody – Osiny Górne – Suchożebry o dł. ok. 3,5 km.  

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego o ujęcie                

w budżecie powiatu na 2022r. nw. zadań: 
a) remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3685W na całym odcinku,  

b) budowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku Lackim 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3632W w miejscowości Błogoszcz, 

c) projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3632W od miejscowości Golice do 

miejscowości Pruszyn, 

d) remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej nr 3644W i modernizacja 

barierek ochronnych,  

e) remont chodnika wraz z barierkami w ciągu drogi powiatowej nr 3635W na odcinku 

od granic miasta do końca miejscowości Wołyńce, 

f) utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 3635W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w budżecie na 2022r. 

zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki 

do drogi Paprotnia – Zakrze na odcinku od miejscowości Pluty w kierunku 

miejscowości Paprotnia o dł. ok. 0,83 km. 
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w budżecie na 2022r nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3659W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 

drogi powiatowej nr  3602W i nr 3659W w miejscowości Kępa, 

b) Gmina Kotuń deklaruje chęć opracowania dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 3602W od miejscowości Żeliszew Podkościelny 

do miejscowości Łączka,  

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3602W od mostu na rzece Świdnica do 

miejscowości Pieńki, 

d) remont drogi powiatowej nr 3675W od drogi krajowej do miejscowości 

Czarnowąż, 

e) remont  drogi  powiatowej  nr  3659W  na  odcinku  od mostu  na rzece Kostrzyń 

do miejscowości Żdżar 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w budżecie na 2022r. remontu drogi powiatowej na 

odcinku Czachy – Olszyc.  
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3653W na 

odcinku Żebrak-Trzciniec oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. 
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  
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 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Tarcze o wykonanie chodnika w ciągu 

drogi powiatowej  nr 3666W Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Tarcze. 
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola i Pani Marioli Bobrowskiej  o ujęcia 

w budżecie na 2022r. przebudowy drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska i miejscowości Krześlin wraz z budową chodnika w miejscowości 

Kownaciska. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola radnego Powiatu o ujęcie w budżecie 

na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny Górne 

wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Mokobody, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 

nr 3937W na odcinku Świniary – Dmochy o dł. ok. 1 km, 

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry - Osiny Górne, 

d) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W wraz z wymianą dwóch 

przepustów na   odcinku  Żuków  –  Mokobody  o  dł.  ok.  3,5km  w  tym   budowa  

chodnika  o  dł.  ok. 0,3 km w miejscowości Mokobody, 

e) budowa chodnika wraz z kanałem deszczowym w ciągu drogi powiatowej nr 3938W  

dł. ok. 0,15 km w miejscowości Księżopole Jałmużny.  

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek Pana Jacka Izdebskiego radnego Powiatu, 

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Rynku Pracy                         

o wykonanie w 2022 r.: 
a) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Radomyśl 

w kierunku miejscowości Okniny Stare, 

b) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk 

Majątek (odcinek obejmujący teren zabudowy z przedłużeniem do wjazdu na 

cmentarz), 

c) budowy (dokończenie) chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3641W                                     

w miejscowości Tchórzew o dł. ok. 0,3 km (do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tchórzewie), 

d) budowy (dokończenie) chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3637W                                     

w miejscowości Zbuczyn, ul. Poręby w kierunku miejscowości Łęcznowola, 

e) remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa, 

f) remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3640W na odcinku Zbuczyn – Rzążew 

wraz z wykonaniem poboczy i remontem przepustów, 

g) przebudowy drogi powiatowej nr 3658W Wólka Kamienna – granica województwa 

(Zaolszynie) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego,  

h) przebudowy drogi powiatowej nr 3643W droga krajowa nr 2 Maciejowice – 

granica województwa (Wierzejki) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego,  

i) remontu drogi powiatowej nr 3642W Krzesk Królowa Niwa – Tęczki – granica 

województwa. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi 

powiatowej nr 3605W na odcinku Chlewiska – Dąbrówka Stany.  
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  
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 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Małgorzaty Stolarzewskiej – 

Sierakowskiej oraz Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie na 2022r. 

nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości 

Kownaciska i Krześlin wraz budową chodnika w miejscowości Kownaciska, 

b) wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3940W 

Krześlin – Nakory - Patrykozy na odcinku Krześlinek – Brzozów, 

c) przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Suchożebry - Osiny Górne 

d) budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzała – Przygody. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Jana Osieja o ujęcie w planie 

budżetu na 2022 rok zadania polegającego na wykonanie remontu drogi 

powiatowej nr 3633W na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Joachimów 

do drogi powiatowej w miejscowości Stok Lacki. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Tomasza Miszty o ujęcie w budżecie 

na 2022r. nw. zadań: 
a) przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże                               

i Domanice –  Kolonia  na  odcinku  od  granicy  gminy  do  Szkoły  Podstawowej 

w Domanicach – Kolonii, 

b) wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Domanice  

na  odcinku od Piekarni Zając Dariusz do ostatnich zabudowań  w stronę 

Olszyca, 

c) remont drogi powiatowej Domanice – Olszyc Włościański na odcinku 5,7 km               

w ciągu dróg nr: 3652W, 3651W, 3648W (od krzyżówki z droga gminną 

Domanice – Kopcie do boiska KS Korona Olszyc). 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w  budżecie powiatu na 2022r. nw. zadań: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 

3632W na odcinku   od   skrzyżowania   drogi  powiatowej  nr  3631W  do  

skrzyżowania  z  drogą powiatową nr 3617W, 

b) budowa drogi nr 3633W na odcinku Stok Lacki (ul. Gryczna) – Błogoszcz                               

(ul. Dębowa) wraz z chodnikiem i odwodnieniem, 

c) o ujęcie w budżecie na 2022r zadania polegającego na przebudowie drogi 

powiatowej nr 3628W na odcinku od krzyżówki w Suchodołku do krzyżówki  

z drogą wojewódzką nr 698 przez wieś Wólka Biernaty. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o naprawę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3635W                  

od miejscowości Rakowiec do miejscowości Wołyńce oraz o montaż barier przy 

przepuście za cmentarzem.  
 Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu   

 powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska i Ptaszki                  

o remont drogi powiatowej nr 3629W od m. Sosenki – Jajki do m. Wólka 

Soseńska i drogi powiatowej nr 3665W na odcinku od m. Wólka Soseńska – 

Ptaszki – granica powiatu. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,   
 rozpatrzył wniosek Sołtysa wsi Nowe Opole o ujęcie w budżecie powiatu na 

2022r. zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3610W                            
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ul. Pięknej w Nowym Opolu na odcinku o dł. ok. 1km. Ostateczna decyzja                           

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Łączka i Żeliszew Duży o ujęcie                       

w budżecie na 2022r. zadania polegającego na budowie drogi powiatowej nr 

3602W na odcinku od Żeliszewa Dużego do miejscowości Łączka. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie budżetowym na 2022 r. zadania 

polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku                          

z Koszewnicy (od mostu ) do wsi Pieńki (w kierunku DK2) z uwzględnieniem 

budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3602W i 3659W oraz 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu 

kolejowego do Niepublicznego Przedszkola Leśne Skrzaty w Koszewnicy. 
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w budżecie na 2022r. zadania polegającego na 

budowie drogi powiatowej nr 3647W na odcinku Kamieniec – Skarżyn.  
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Rososz o budowę chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3603W  w miejscowości Rososz o długości do 0,3 km.  
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Grzegorza Miezianko o ujęcie                          

w budżecie na 2022r. nw. zadań: 
a) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Tokary, 

b) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Góry,  

c) budowa chodnika w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej                              

nr 2044W, 

d) budowa chodnika w m. Korczew w ciągu drogi powiatowej nr 3601W, 

e) przebudowa drogi Laskowice - Tokary w ciągu drogi powiatowej                                      

nr 3601W. 

             Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu    

             budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek o przebudowę drogi Drażniew – Bużyska w ciągu drogi nr 

3620W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2022 r.,  

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Kazimierza Prochenki o ujęcie                          

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

powiatowej nr 3656W po lewej stronie od ul. Akacjowej w miejscowości 

Dziewule do torów w miejscowości Januszówka o dł. 0,13 km. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.  

 

10. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

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

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną                                 

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

Cena 1 m2 gruntu – 60 zł/m2 

60 zł x 2125 m2 = 127 500 zł – kwota odszkodowania za działkę. 
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11. Rozpatrzenie prośby Prezesa OSP w Mordach o nieodpłatne przekazanie projektora 

NEC VE281X i ekranu ściennego dla OSP w Mordach. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Mordach projektora NEC VE281X o nr inwentarzowym II/487-5/35/5/25 i wartości 

początkowej 1950 zł oraz ekranu ściennego o nr inwentarzowym II/487-5/38/25 i wartości 

początkowej 1070 zł. Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w składników majątkowych. 

 

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                             

w Siedlcach samochodu osobowego marki Chevrolet Prizm i jego fizyczna likwidacja. 

 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Chevrolet Prizm nr rej. 

WWL84559, z wartością początkową 400 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.   

 

13. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody z okazji                     

Dnia Edukacji Narodowej: 

 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim                           

w wysokości 3500 zł,  

 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim                     

w wysokości 3500 zł.  

  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVIII/364/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku. 

 

15. Przyjęcie propozycji utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                             

w 2022 r.  
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          Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                            

w 2022 r.   

 

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora WLKS Nowe Iganie o ufundowanie pucharów dla 

najlepszych klubów w punktacji drużynowej podczas Międzynarodowego Turnieju 

Zapaśniczego im. Tadeusza i Zygmunta Strusa.  

 

            Zarząd Powiatu postanowił ufundować, za kwotę 1000 zł puchary dla najlepszych 

klubów w punktacji drużynowej podczas Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego                             

im. Tadeusza i Zygmunta Strusa.  

Zawody odbędą się w dniu 23 października br. w hali sportowej Zespołu Oświatowego                           

w Nowych Iganiach. 

 

17. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych w III kwartale 2021 r. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął informację kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych w III kwartale 2021 r. 

 

18. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup materiałów propagujących działania 

proekologiczne. Skutki finansowe – 7000 zł.  

 

 Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 października 2021 r. 

 

1. Wprowadzenie poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Powiatu Siedleckiego. 

 

          Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić poprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Zmieniony projekt uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu powyższej 

uchwały przekazanego pismem OR.0022.30.2021 w dniu 14 października br.    

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 26 października 2021 r. 

 

1. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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 
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powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego 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.   

 

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

budowlane. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXX/365/2021 w sprawie wyrażenia zgody                  

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXX/366/2021 w sprawie wyrażenia opinii                               

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

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXX/367/2021 w sprawie wyrażenia opinii                        

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

 

5. 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: 
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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, 
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 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 
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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. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 na 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, 
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 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 
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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. 
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6. Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Wodynie w celu realizacji przez Powiat 

zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie w celu realizacji przez 

Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

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

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia z Miastem i Gminą Mordy w celu 

realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.                    

 

8. 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. 

 

             Zarząd Powiatu 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.    

 

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

na zakup nagród uczestnikom III Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Golicach                 

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. 

 

10. 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. 

 

             Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu,  

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. 

 

11. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Fundację 

Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez 

realizację zadania Smaki Powiatu Siedleckiego „Śladami Reymonta”. 

 

            Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu,  

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”. 
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12. 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”. 

 

            Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu,  

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”. 

 

13. 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. 

 

          Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu,  

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. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 października 2021 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXXI/368/2021 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            STAROSTA 

                                                                                   /-/ Karol Tchórzewski 
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